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Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE12 NAT/GR/000539 
«Αποκατάσταση και Διατήρηση του οικοτόπου Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση 
Άρκευθου στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών στην Ελλάδα» που υλοποιείται από την Εταιρεία 
Προστασίας Πρεσπών (δικαιούχος) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων 
(εταίρος). To έργο χρηματοδοτείται από τη ΓΔ Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον 
δικαιούχο και τον εταίρο. 

The present report has been prepared in the framework of the project «Restoration and 
Conservation of the Priority Habitat Type *9562 Grecian Juniper Woods in Prespa 
National Park, Greece» which is implemented by the Society for the Protection of Prespa 
(coordinating beneficiary) and the Greek Biotope/Wetland Centre (associated 
beneficiary). The project is funded by the DG Environment of the European Commission 
and the project beneficiaries. 
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Πρόλογος 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το παραδοτέο της δράσης «Α.2. Assessment of the 
silvicultural characteristics of the Grecian juniper woods in Prespa» του έργου JunEx: 
LIFE12 NAT/GR/000539 Restoration and Conservation of the Priority Habitat Type *9562. 
Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας και τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Πρεσπών για τη διάθεση των στοιχείων των δασικών διαχειριστικών μελετών για την 
περιοχή, τον Δήμο Πρεσπών για την παροχή στοιχείων για τη δασική διαχείριση της 
περιοχής, την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών για την παροχή στοιχείων για τη δασική 
διαχείριση της περιοχής και ιστορικών στοιχείων, τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, το 
Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης Γράμμου για την παροχή ιστορικών στοιχείων και τους 
Δημήτρη Ζέρβα, Γιώργο Πουλή, Αλεξάνδρα Δερμεντζή και Χρηστάκη Ευαγγέλου για την 
παροχή δεδομένων, τη βοήθεια στη συλλογή των δεδομένων πεδίου και τον σχολιασμό 
επιμέρους σημείων της έκθεσης. 
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Περίληψη 

Η υψηλή άρκευθος (Juniperus excelsa Bieb.) είναι είδος που εξαπλώνεται από την 
Αλβανία έως τη Δυτική Ινδία και από την Αραβική Χερσόνησο (Ομάν) έως το Κιργιστάν και 
την Ουκρανία. Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί στη Δυτική Μακεδονία, στην κοιλάδα του 
Νέστου, στη Θάσο, σε διάφορες θέσεις στην ανατολική Ροδόπη και σε δύο απομονωμένες 
θέσεις στην Εύβοια και στη Σάμο. Στην Ελλάδα, η υψηλή άρκευθος απαντά σε αμιγείς ή 
μεικτές συστάδες με άλλα είδη άρκευθου, εκτός από τις Πρέσπες, την κοιλάδα του Νέστου 
και τη Θάσο. Στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Εθνικός Δρυμός Πρεσπών» με κωδικό 
GR1340001 απαντά ο τύπος οικοτόπου προτεραιότητας «Ενδημικά δάση με Juniperus 
spp.» με κωδικό *9560 και ειδικότερα η υποκατηγορία «Ελληνικά δάση άρκευθου» 
(Juniperetum excelsae) με κωδικό *9562. Ο τύπος οικοτόπου προτεραιότητας «Ελληνικά 
δάση άρκευθου» καταλαμβάνει έκταση που ισούται με το 5,23% της έκτασης του Εθνικού 
Πάρκου Πρεσπών. Απαντά σε υψόμετρο 850 – 1300 σε όλες τις εκθέσεις και σε διάφορες 
κλίσεις. Στις Πρέσπες διακρίνονται τέσσερις τύποι βλάστησης: α) Juniperetum excelsae- 
foetidissimae (κανονικής συγκόμωσης συστάδες άρκευθων), β) Μεικτό νεαρό δάσος 
(αραιής συγκόμωσης μεικτές συστάδες), γ) Querco trojanae-Juniperetum excelsae 
(πυκνής συγκόμωσης μεικτές συστάδες) και δ) λιβάδια με μεμονωμένη παρουσία 
άρκευθων (ανοικτής συγκόμωσης συστάδες. Ως προς τη σύνθεση της βλάστησης ως πλέον 
αντιπροσωπευτικός του τύπου οικοτόπου είναι ο πρώτος. 
Από την έρευνα πεδίου και τη βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώθηκε, ότι η δομή και οι 

λειτουργίες του συνόλου των δασών με υψηλή άρκευθο στις Πρέσπες απέχουν από το 
άριστο καθώς σταδιακά επικρατούν πλατύφυλλα είδη και ότι υπάρχει ανάγκη εφαρμογής 
δράσεων ανόρθωσης και αποκατάστασης. Βρέθηκε επίσης ότι η παρούσα κατάσταση 
οφείλεται στην εγκατάλειψη παλαιότερων διαχειριστικών πρακτικών των δασών άρκευθου 
που ήταν ένας συνδυασμός α) της βόσκησης μεγάλου αριθμού αιγοπροβάτων που έλεγχαν 
την αύξηση των πλατύφυλλων και β) της μέτριας έως τοπικά έντονης επίδραση του 
ανθρώπου, ο οποίος χρησιμοποιούσε τα κλαδιά αλλά και ολόκληρα δέντρα για την 
κατασκευή οικιών και εξοπλισμού για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. 
Για να φθάσουν τα δάση υψηλής άρκευθου σε καλό και υψηλό βαθμό διατήρησης θα 

πρέπει να εφαρμοσθούν δράσεις ανόρθωσης και αποκατάστασης. Αυτό απαιτεί τον 
προσδιορισμό ενός εύρους τιμών των κύριων γνωρισμάτων αυτής της επιθυμητής ή 
πρότυπης δομής που αφορούν τη συγκόμωση, τον αριθμός κορμών/ha και γ) την κυκλική 
επιφάνεια του είδους. Αυτά εκτιμώνται ως εξής: α) μέγιστη συγκόμωση 100%, β) αριθμός 
κορμών/ha: 213 και γ) κυκλική επιφάνεια του είδους μεγαλύτερη από 52,5 m2/ha. Οι 
μέγιστες τιμές που εντοπίστηκαν στις Πρέσπες και μάλιστα σε περιορισμένη έκταση είναι 
56%, 280 δέντρα/ha και 37.12 m2/ha αντιστοίχως. Διαπιστώθηκε επίσης ότι τόσο οι τιμές 
των γνωρισμάτων αυτών όσο και ο βαθμός διατήρησης της σύνθεσης της βλάστησης 
παρουσιάζουν μεγάλη χωρική ετερογένεια. Συνολικά πρόκειται για δάση με ακανόνιστη 
δομή που βρίσκονται σε διάφορες φάσεις διαδοχής που οδηγεί στην επικράτηση 
πλατύφυλλων ειδών, εκτός αν εφαρμοσθούν μέτρα αποκατάστασης. 
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Summary 

Greek juniper (Juniperus excelsa Bieb.) is found from Albania to Western India and 
from the Arabian Peninsula (Oman) to Kyrgyzstan and Ukraine. In Greece it is found in 
Western Macedonia, at Nestos Gorge, at various locations on Eastern Rhodοpe and on 
the islands of Thasos, Samos and Evia. In Greece, Greek junipers form pure or mixed 
stands with other Juniper species at Prespes, Nestos Gorge and on the island of Thasos. 
At the Special Area of Conservation SAC GR1340001 “Ethnikos Drymos Prespon” the 
priority habitat type *9560 “Endemic forests with Juniperus spp” appears and in 
particular the subcategory * 9562 “Greek Juniper forests (Juniperetum excelsae)” 
covering 5.23% of the SAC. Greek Juniper forests are found in altitudes from 850 to 
1300 at all aspects and slopes. Four vegetation types have been distinguished: a) 
Juniperetum excelsae- foetidissimae (dense canopy Juniper stands), b) Mixed, open 
canopy young forest, c) Querco trojanae-Juniperetum excelsae (dense canopy mixed 
stands) and d) grasslands with sparse Juniper trees. From these, the Juniperetum 
excelsae- foetidissimae (dense crown Juniper stands) is the most representative of the 
habitat type. 

From field research conducted for this report and from data available from previous 
research it was found out that for the whole area of the habitat type in the SAC, the 
structure and the functions of the Greek Juniper forests were average or partially 
degraded due to the expansion of broadleaved species. Restoration is possible, but 
average effort needed. The present situation of the habitat type is the result of the 
combination of the abandonment of grazing and woodcutting of the broadleaved species 
and the less intense pollarding and woodcutting of the Juniper trees for farm and 
fisheries use and house construction. 

In order to achieve good or higher degree of conservation, rehabilitation and 
restoration activities are essential. However, in this process the target structural features 
of these forests have to be described. These features are the canopy closure the number 
of trees/ha and the basal area of Greek Juniper. Based on data from other areas the 
following ranges of values have been proposed: a) canopy closure up to 100%, β) 
number of trees/ha: 213 and c) basal area of Greek Juniper greater than 52m2/ha. The 
corresponding maximum values found at Prespes and for a limited area were 56%, 
280trees/ha and 37.12 m2/ha. The range of these values varies between the stands of 
the habitat type and the same also applies for vegetation composition. Greek Juniper 
forests at Prespes are forests with irregular structure in various succession phases, 
leading to the dominance of broadleaved species, unless restoration efforts take place.  
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1. Εισαγωγή 

1.1. Η κατανομή του είδους υψηλή άρκευθος (Juniperus excelsa 
Bieb.) στην Ελλάδα 
Η υψηλή άρκευθος (Juniperus excelsa Bieb.) είναι είδος που εξαπλώνεται από την 

Αλβανία έως τη Δυτική Ινδία και από την Αραβική Χερσόνησο (Ομάν) έως το Κιργιστάν και 
την Ουκρανία (Farjon 2005) (Εικόνα 1). Είναι είδος με μεγάλη αντοχή στη σκίαση και σε 
δυσμενές κλιματεδαφικό περιβάλλον, ενώ μπορεί να παρουσιάσει έντονη αύξηση σε ύψος 
και διάμετρο ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες (Milios κ.ά. 2009). Το είδος έχει καταγραφεί 
στη Δυτική Μακεδονία (Πρέσπες, Άσκιο), στην κοιλάδα του Νέστου, στη Θάσο, σε 
διάφορες θέσεις στην ανατολική Ροδόπη και τις απολήξεις της προς την Αλεξανδρούπολη 
(Boratynski κ.ά. 1992 και Farjon 2005), στον Τυμφρηστό (Δημητρέλλος 2005) και σε δύο 
απομονωμένες θέσεις στην Εύβοια και στη Σάμο (Strid και Tan 1997). 

 

 
Εικόνα 1. Εξάπλωση του είδους της υψηλής άρκευθου (Juniperus excelsa subsp excelsa 

Bieb.), με δεδομένα από τους Douaihy κ.ά. (2011), Browicz (1982), Boratynski κ.ά. 
(1992), Farjon (2005) και Strid και Tan (1977). Σε κύκλο η περιοχή των Πρεσπών.  

 

1.2 Τα δάση της υψηλής άρκευθου στην Ελλάδα 
Αμιγείς σχηματισμοί της υψηλής άρκευθου, όπως αυτοί στις Πρέσπες, είναι σπάνιοι στην 

Ευρώπη. Εκτός από την Ελλάδα, απαντούν στην πΓΔΜ στην περιοχή των Πρεσπών και σε 
περιοχές της Βουλγαρίας με μεσογειακό κλίμα που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού 
Στρυμόνα με κυριότερη εμφάνιση στο Φαράγγι Κρέσνα (Tzonev και Dimitrov 2010). Στην 
Ελλάδα, η υψηλή άρκευθος παρουσιάζει μια σχετικά ευρεία εξάπλωση, αλλά οι Milios κ.ά. 
(2009) αναφέρουν ότι σπάνια σχηματίζει αμιγείς ή μεικτές συστάδες με άλλα είδη 
άρκευθου. Εκτός από τις Πρέσπες, αμιγείς συστάδες απαντούν στην κοιλάδα του Νέστου 
(Milios κ.ά. 2009) και στη Θάσο (Ντάφης κ.ά. 2001, Δημόπουλος κ.ά. 2012, Φωτιάδης 
2013). Η υψηλή άρκευθος, όταν σχηματίζει δάση, συχνά απαντά σε μίξη με τη δύσοσμη 
άρκευθο (Juniperus foetidissima) (Φωτιάδης 2013). 
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Στον Τυμφρηστό λόγω της λιβαδικής φυσιογνωμίας της βλάστησης, φυτοκοινωνιολογικά 
εντάσσεται στη Daphno-Festucetea που αποτελεί βλάστηση των ανωδασικών λιβαδιών 
(Φωτιάδης 2013). Τα δάση της υψηλής άρκευθου περιλαμβάνονται στον τύπο οικοτόπου 
προτεραιότητας «Ενδημικά δάση με Juniperus spp.» με κωδικό 9560, σύμφωνα με την 
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Στην Ελλάδα, αυτός ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει και τα δάση της 
δρυπώδους άρκευθου (Juniperus drupacea Labil.) (Ντάφης κ.ά. 2001). 

1.3. Τα δάση της υψηλής άρκευθου στην Πρέσπα 
 

1.3.1. Γενικά 
Η περιοχή των Πρεσπών βρίσκεται στο δυτικό όριο εξάπλωσης του είδους (Εικόνα 1) και 

το ιδιαίτερο στοιχείο εδώ είναι ότι το είδος σχηματίζει συστάδες μεγάλης ηλικίας συνήθως 
μαζί με την δύσοσμη άρκευθο, με μεγάλη ποικιλότητα φυτικών ειδών στον υπόροφο, 
πολλά από τα οποία είναι σημαντικά όπως τα Lilium chalcedonicum και L. carniolicum 
λόγω σπανιότητας και του καθεστώτος προστασίας τους. Στις Πρέσπες η υψηλή άρκευθος 
απαντά κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα της χερσονήσου Ντέβας και κοντά στον 
οικισμό Μικρολίμνη στην ανατολική ακτή της Μικρής Πρέσπας. Ωστόσο, το είδος 
σχηματίζει αμιγείς ή μεικτές συστάδες μόνο στη χερσόνησο του Ντέβας, στις περιοχές των 
οικισμών των Ψαράδων και του Βροντερού (Εικόνα 2). Οι συστάδες αυτές βρίσκονται 
πάνω από τους οικισμούς και κατά μήκος της κορυφογραμμής του Όρους Ντέβας. Η πλέον 
εμβληματική συστάδα είναι αυτή στη θέση Άγιος Γεώργιος (Εικόνα 1).  

 
Σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο δεδομένων για τη Ειδική Ζώνη Διατήρησης 

«Εθνικός Δρυμός Πρεσπών» με κωδικό GR1340001, σε αυτή απαντά ο τύπος οικοτόπου 
«Ενδημικά δάση με Juniperus spp» με κωδικό 9560. Ωστόσο, κατά τη χαρτογράφηση των 
τύπων οικοτόπων που έγινε την περίοδο 1999-2000 διακρίθηκε και η υποκατηγορία 
«Ελληνικά δάση άρκευθου» (Juniperetum excelsae) που απαντά στις Πρέσπες και του 
αποδόθηκε ο κωδικός 9562. Επομένως ο αναφερόμενος εφεξής τύπος οικοτόπου 
«Ελληνικά δάση άρκευθου» με κωδικό 9562 αναφέρεται στην υποκατηγορία του 
ευρύτερου τύπου οικοτόπου «Ενδημικά δάση με Juniperus spp» με κωδικό 9560. 
Σύμφωνα με τον Φωτιάδη (2013) ο τύπος οικοτόπου προτεραιότητας «Ελληνικά δάση 

άρκευθου» καταλαμβάνει έκταση 2.192,14 ha που ισούται με το 5,23% της έκτασης του 
Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Απαντά σε υψόμετρο 850 – 1300 σε όλες τις εκθέσεις και σε 
διάφορες κλίσεις. Συνοπτική εικόνα της εμφάνισης του τύπου οικοτόπου δίνεται στον 
πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά της παρουσίας του τύπου οικοτόπου «Ελληνικά δάση 

άρκευθου» στις Πρέσπες. Προσαρμογή από Φωτιάδη (2013). 

 

Έκταση 2192,14 ha 
% έκτασης του Εθνικού 
Πάρκου Πρεσπών 5,23% 

Υψόμετρο 850-1300 
Έκθεση Σε όλες 
Κλίση 0-50% 

Μονάδες βλάστησης,  
Συνταξινόμηση 

Juniperetum excelsae – foetidissimae (Juniperion 
excelsae-foetidissimae, Quercetalia pubescenti-
petraeae, Quercetea pubescentis) 

Querco trojanae-Juniperetum excelsae (Juniperion 
excelsae-foetidissimae, Quercetalia pubescenti-
petraeae, Quercetea pubescentis) 

Τυπικά είδη 

Juniperus excelsα, J. foetidissima, Cynoglottis 
barrelieri subsp. serpentinicola, Silene graeca, 
Goniolimon dalmaticum, Thalictrum minus, Caucalis 
platycarpos, Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora 
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Εικόνα 2. Τα ελληνικά δάση άρκευθου στην περιοχή των Πρεσπών. 
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1.3.2. Περιγραφή του τύπου οικοτόπου 
Σύμφωνα με τον Φωτιάδη (2013) στις Πρέσπες, τα δάση της υψηλής άρκευθου 

διακρίνονται σε δύο σαφείς μονάδες βλάστησης: τη Juniperetum excelsae-foetidissimae, 
που αντιπροσωπεύει τα αμιγή, κυρίως ώριμα δάση και την Querco trojanae-Juniperetum 
excelsae, που αντιπροσωπεύει τα μεικτά δάση άρκευθου και διάφορων φυλλοβόλων 
πλατύφυλλων ειδών. Μεταξύ των δύο μονάδων βλάστησης υπάρχουν και ενδιάμεσες 
καταστάσεις, που φαίνεται να αποτελούν πρώιμα στάδια διαδοχής σε μεικτά δάση. Έτσι 
μπορούν να διακριθούν τέσσερις τύποι βλάστησης (Εικόνα 2): 

• Juniperetum excelsae- foetidissimae (κανονικής συγκόμωσης συστάδες άρκευθων) 
• Μεικτό νεαρό δάσος (αραιής συγκόμωσης μεικτές συστάδες)  
• Querco trojanae-Juniperetum excelsae (πυκνής συγκόμωσης μεικτές συστάδες) 
• Λιβάδια με μεμονωμένη παρουσία άρκευθων (ανοικτής συγκόμωσης συστάδες 

άρκευθων) 

Juniperetum excelsae- foetidissimae (κανονικής συγκόμωσης συστάδες άρκευθων) 
Αμιγή υψηλά δάση άρκευθου (Εικόνα 3). Αυτός ο τύπος βλάστησης απαντά στο αιωνόβιο 

δάσος του Αγίου Γεωργίου, στο δάσος των Ψαράδων, στο αιωνόβιο δάσος του Βροντερού 
και σε διάσπαρτες λόχμες. Το ύψος των δέντρων στο αιωνόβιο δάσος του Αγίου Γεωργίου 
φτάνει τα 11-13 m ενώ στον υπόροφο εμφανίζονται σημαντικά είδη, όπως τα Cynoglottis 
barelieri, Astragalus mayeri κ.ά. Στα υψηλά δάση, στον όροφο των θάμνων η κάλυψη 
είναι σχετικά μικρή και απαντούν μεμονωμένα αρκετά είδη ξυλωδών πλατύφυλλων, όπως 
η μακεδονική δρυς (Quercus trojana),η χνοώδης δρυς (Q. pubescens), η οστρυά Ostrya 
carpinifolia, ο φράξος Fraxinus ornus κ.ά. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της βλάστησης ο 
Φωτιάδης (2013) εκτιμά ότι από τους τέσσερις ανωτέρω τύπους βλάστησης, τα αμιγή δάση 
άρκευθων (Juniperetum excelsae-foetidissimae) ανταποκρίνονται στον τύπο οικοτόπου 
«Ελληνικά δάση άρκευθου». 

 

 
Εικόνα 3. Αιωνόβια δέντρα υψηλής άρκευθου (Juniperus excelsa Bieb.) στον Άγιο 

Γεώργιο, στο δάσος των Ψαράδων (φωτ. Π. Κακούρος). 
 

Μεικτό νεαρό δάσος υψηλής άρκευθου (αραιής συγκόμωσης μεικτές συστάδες) 
Νεαρά δάση ή θαμνώνες, που απαντούν σε μεγάλη έκταση, κυρίως στην περιοχή του 

Ντέβας και λιγότερο στην ευρύτερη περιοχή του αιωνόβιου δάσους του Βροντερού (Εικόνα 
4). Ο ανώροφος είναι αραιός διασπασμένος κατ’ άτομο ή σε μικρά αθροίσματα με το ύψος 
των πλατύφυλλων να φτάνει τα 7-8 m. Ο όροφος των θάμνων είναι πυκνός, αλλά, 
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υπάρχουν και μικρά διάκενα, που επιτρέπουν την εμφάνιση πληθώρας ποωδών ειδών. Τα 
πλατύφυλλα είδη σε πολλές περιπτώσεις καταπιέζουν τις φωτόφιλες άρκευθους και κυρίως 
τα μεμονωμένα άτομα μερικών ετών ύψους έως 0,5 m. Από τη σύνθεση του τύπου 
βλάστησης αποκαλύπτεται και ο μεταβατικός της χαρακτήρας, καθώς εμφανίζονται είδη 
τόσο αμιγών δασών, όσο και των μεικτών πυκνών 

 

 
Εικόνα 4. Μεικτό νεαρό δάσος με υψηλή άρκευθο (Juniperus excelsa Bieb.) στην 

περιοχή των Ψαράδων (φωτ. Π. Κακούρος). 
 

Querco trojanae-Juniperetum excelsae (υψηλής συγκόμωσης μεικτές συστάδες) 
Πυκνά μεικτά δάση με άρκευθους και ξυλώδη πλατύφυλλα, όπως δρύες, οστρυές, 

σφεντάμια κ.ά. (Εικόνες 4, 5). Αυτός ο τύπος βλάστησης απαντά στις πιο υγρές θέσεις. Τα 
νεαρά άτομα άρκευθου φαίνεται να είναι αρκετά καταπιεσμένα από τα πλατύφυλλα, καθώς 
τα τελευταία ως πιο ανταγωνιστικά καταλαμβάνουν πιο γρήγορα των διαθέσιμο χώρο στον 
ανώροφο της συστάδας. Το ύψος των δέντρων φτάνει τα 9-10 m και η συγκόμωση, τόσο 
στον όροφο των δέντρων, όσο και στον όροφο των θάμνων είναι υψηλή. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα στον όροφο των ποωδών ειδών να απαντούν λίγα είδη, που αποτελούν 
διαγνωστικά είδη των δρυοδασών, όπως τo Melica uniflora.  

 

13 
 



 

Εικόνα 4. Μεικτό δάσος πλατύφυλλων και 
υψηλής άρκευθου (Juniperus excelsa Bieb.) 
στην περιοχή των Ψαράδων (φωτ. Π. 
Κακούρος). 

Εικόνα 5. Αιωνόβια υψηλή άρκευθος 
(Juniperus excelsa Bieb.) σε μεικτό δάσος 
πλατύφυλλων-άρκευθου στην περιοχή των 
Ψαράδων (φωτ. Π. Κακούρος). 

 

Λιβάδια με διάσπαρτη παρουσία άρκευθων (ανοικτής συγκόμωσης συστάδες άρκευθων) 
 Αραιά θαμνολίβαδα στα οποία φαίνεται να εισβάλλουν οι άρκευθοι, αν και δεν βρέθηκαν 

αρτίφυτρα του είδους (Εικόνα 6). 
 

 
Εικόνα 6. Αραιό δάσος άρκευθων στην περιοχή των Ψαράδων (φωτ. Π. Κακούρος). 
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Σε ό,τι αφορά τη χλωρίδα, στα δάση αυτά εμφανίζεται μεγάλος αριθμός φυτικών ειδών. 

Ο Φωτιάδης (2013) αναφέρει ότι βρέθηκαν συνολικά 809 taxa, ένας ιδιαίτερα υψηλός 
αριθμός ειδών. Επισημαίνει επίσης ότι στα λιβάδια με αραιή παρουσία άρκευθων μεταξύ 
Δασερής και Αγκαθωτού η χλωρίδα εμφανίζεται να έχει καθαρά μεσογειακό-
υπομεσογειακό χαρακτήρα, γεγονός πολύ σπάνιο για το συγκεκριμένο υψόμετρο και 
γεωγραφική θέση, με τη συμμετοχή ειδών, όπως το Pistacia terebinthus. 

1.3.3. Βαθμός διατήρησης του τύπου οικοτόπου 
Η βαθμός διατήρησης ενός τύπου οικοτόπου σε μια περιοχή του δικτύου Natura 2000 

αξιολογείται α) ως προς τον βαθμό διατήρησης της δομής, β) ως προς τη διατήρηση των 
λειτουργιών και γ) ως προς τις δυνατότητες αποκατάστασης (European Commission 
2011).  
Το μεγαλύτερο μέρος των δασών άρκευθου στις Πρέσπες βρίσκεται εντός των ορίων 

δασών και δασικών συμπλεγμάτων τα οποία υφίστανται διαχείριση με βάση διαχειριστικές 
μελέτες όπως προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία. Αν και οι εκτάσεις που καλύπτονται 
από αμιγή πυκνά ή αραιά δάση άρκευθων βρίσκονται ουσιαστικά εκτός ξυλοπονίας, τα 
αραιά δάση στην περιοχή του Βροντερού και της Πύλης βόσκονται συστηματικά. Στην 
περιοχή των Ψαράδων η βόσκηση αιγοπροβάτων έχει σταματήσει και η μόνη 
κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι αυτή της ελευθέρας βόσκησης των αγελάδων, που 
όμως δεν εισέρχονται μέσα στο δάσος των άρκευθων. Η δομή των συστάδων της υψηλής 
άρκευθου σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι Stampoulidis και Milios (2010) 
και οι διαχειριστικές μελέτες της περιοχής είναι ακανόνιστη με έντονες τις επιδράσεις των 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.  
Σύμφωνα με τον Σταμπουλίδη (2010) η φυσική αναγέννηση παρουσιάζει μια μεικτή 

εικόνα στις αμιγείς συστάδες με ορισμένες να έχουν ικανοποιητική αναγέννηση και άλλες 
όχι, ενώ στις μεικτές συστάδες η αναγέννηση της υψηλής άρκευθου υστερεί συγκριτικά με 
αυτή των άλλων ειδών και σχεδόν εξαφανίζεται στις περιπτώσεις υψηλής συγκόμωσης. Ο 
ίδιος, όπως και ο Φωτιάδης 2013), εκτιμά ότι η επικράτηση των πλατύφυλλων ειδών και η 
συνεπακόλουθη υστέρηση της αναγέννησης της υψηλής άρκευθου οφείλονται κυρίως στη 
μείωση της βόσκησης αγροτικών ζώων και δευτερευόντως στη μείωση της 
καυσοξύλευσης. Ωστόσο, όπως παρατηρούν οι Milios κ.ά. (2011) για τους παράγοντες που 
επιδρούν στη φυσική αναγέννηση του είδους, αυτοί δεν είναι ξεκάθαροι. Έτσι εκτός από 
την επίδραση του φωτός και της κτηνοτροφίας αναφέρουν ως δυνητικούς παράγοντες την 
περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία και την προστασία από μητρικά δέντρα. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά και την περιγραφή της σύνθεσης της βλάστησης των 

συστάδων τους δάσους (Φωτιάδης 2013), προκύπτει ότι η οικολογική κατάσταση των 
δασών της υψηλής άρκευθου στην Πρέσπα είναι αποτέλεσμα της δυναμικής ισορροπίας 
της οικολογικής διαδοχής του δασικού οικοσυστήματος και της διαταραχής που αυτό 
υφίσταται από ανθρώπινες δραστηριότητες (Huston 1996). Ειδικότερα, αφορά από τη μια 
τη δυναμική ισορροπία της αύξησης και επέκτασης των πλατύφυλλων ειδών και από την 
άλλη την ικανότητα της φυσικής αναγέννησης των άρκευθων. Σε αυτή την ισορροπία, 
επιδρούν οι χρήσεις γης (βόσκηση, ξύλευση).  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δομή και κυρίως οι λειτουργίες του συνόλου των 

δασών με υψηλή άρκευθο στις Πρέσπες απέχουν από το άριστο και ότι υπάρχει ανάγκη 
εφαρμογής δράσεων ανόρθωσης και αποκατάστασης. Οι δράσεις αυτές θα αποσκοπούν 
στη μετατόπιση του σημείου της δυναμικής ισορροπίας φυσικής αναγέννησης των 
άρκευθων και εισβολής πλατύφυλλων και των διαταραχών του δασικού οικοσυστήματος 
από τις χρήσεις γης (βόσκηση και υλοτομίες), σε ένα σημείο όπου θα εξασφαλίζεται μια 
δομή που θα επιτρέπει τη φυσική αναγέννηση και την απρόσκοπτη αύξηση των δέντρων 
υψηλής άρκευθου, αλλά και η διατήρηση των υπόλοιπων ειδών του τύπου οικοτόπου.  
Αυτή η κατάσταση θα αποτελεί την επιθυμητή κατάσταση διατήρησης ή πρότυπη 

οικολογική κατάσταση του τύπου οικοτόπου (reference conservation status) «Ελληνικά 
δάση άρκευθου» προς την οποία θα πρέπει να αποσκοπούν όλες οι μελλοντικές δράσεις 
διατήρησης, ανόρθωσης και αποκατάστασης (Society for Ecological Restoration 
International Science & Policy Working Group 2004). Η σύγκριση της παρούσας 
κατάστασης των δασών με υψηλή άρκευθο με την πρότυπη κατάσταση θα οδηγήσει στον 
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εντοπισμό των θέσεων και των μέτρων που είναι σκόπιμο να ληφθούν. Το σκέλος 
σύγκρισης σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της βλάστησης έχει υλοποιηθεί από τον Φωτιάδη 
(2013), συνεπώς απομένει η περιγραφή της κατάστασης αναφοράς της δομής των δασών 
με υψηλή άρκευθο και η αξιολόγηση του συνόλου της έκτασης των δασών ανά συστάδα 
ως προς αυτή. Η αξιολόγηση της δομής θα επιτρέψει ταυτόχρονα και την αξιολόγηση της 
δυναμικής των συστάδων με έμφαση στην εκτίμηση της φυσικής αναγέννησης και της 
δυνατότητας της υψηλής άρκευθου να κυριαρχεί ή να συγκυριαρχεί. 
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2. Μέθοδος εργασίας 

Για την περιγραφή της δομής των συστάδων των δασών με υψηλή άρκευθο, έγιναν 
εργασίες πεδίου για τη συλλογή δενδρομετρικών δεδομένων και δεδομένων για το έδαφος 
και συγκεντρώθηκαν και δημοσιευμένα δεδομένα. Τα δημοσιευμένα δεδομένα προέρχονται 
από επιστημονικές εργασίες και τις διαχειριστικές μελέτες των δασών στα οποία απαντά ο 
τύπος οικοτόπου. Αυτά είναι τα δημόσια δασικά συμπλέγματα Δυτικό Πρεσπών, Ανατολικό 
Πρεσπών και το Δημοτικό Δάσος Βροντερού. 

 
Στη συνέχεια περιγράφηκε η επιθυμητή δομή του τύπου οικοτόπου και συγκρίθηκαν οι 

συστάδες των δασών στις οποίες αυτός απαντά με αυτή. 

2.1. Δενδρομετρικά δεδομένα και δεδομένα εδάφους 
 
Τα δεδομένα πεδίου συλλέχθηκαν τον Οκτώβριο 2013 από τέσσερις μόνιμες 

δειγματοληπτικές επιφάνειες που είχαν εγκατασταθεί από τον Σεπτέμβριο του 2013 σε 
αντιπροσωπευτικές θέσεις των τεσσάρων τύπων βλάστησης όπως αυτές διακρίθηκαν από 
τον Φωτιάδη (2013). Κάθε επιφάνεια είχε διαστάσεις 10x50 m και τοποθετήθηκε κάθετα 
στις ισοϋψείς. Οι θέσεις των δειγματοληπτικών επιφανειών φαίνονται στην εικόνα 7. Τα 
χαρακτηριστικά της θέσης κάθε επιφάνειας δίνονται στον πίνακα 2. 
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Εικόνα 7. Οι θέσεις των δειγματοληπτικών επιφανειών (DE1-DE4) για την περιγραφή 

των δασοκομικών γνωρισμάτων των δασών της υψηλής άρκευθου στην περιοχή των 
Πρεσπών.  

 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 



 

Πίνακας 2. Τα χαρακτηριστικά της θέσης κάθε επιφάνειας.  
Δειγματοληπτική 
επιφάνεια 1 2 3 4 

Θέση Στέρνα Ρότι  Άγιος Γεώργιος Ανήλιο  

Σχετικός τύπος 
βλάστησης 

Λιβάδια με 
διάσπαρτη 
παρουσία 
άρκευθων 

Μεικτό νεαρό 
δάσος αραιής 
συγκόμωσης 

Συστάδες 
άρκευθου 
κανονικής 
συγκόμωσης  

Υψηλής 
συγκόμωσης 
μεικτές 
συστάδες 

Υψόμετρο 860 940 1060 960 
Έκθεση ΒΑ ΒΑ Δ-ΒΔ Δ-ΒΔ 
Κλίση 20 10 25% 15 
Γεωλογία Ασβεστόλιθοι Ασβεστόλιθοι Ασβεστόλιθοι Ασβεστόλιθοι 

Έδαφος Αβαθές, 
πετρώδες 

Αβαθές 
πετρώδες 

Αβαθές 
πετρώδες 

Αβαθές 

Διαμόρφωση Πλαγιά Πλαγιά Πλαγιά Πλαγιά και 
κοίλωμα 

 
Σε κάθε επιφάνεια καταγράφηκαν τα εξής δεδομένα: 
Δενδρομετρικά δεδομένα και δεδομένα συστάδας: 

• Αριθμός κορμών στο ha: N, αριθμός δέντρων είδους: Ν_x, όπου x το είδος. 
• Ύψος δέντρου: h, μέσο ύψος Δ.Ε.: H, μέσο ύψος είδους: Η_x όπου x το είδος.  
• Ύψος έναρξης πράσινης κόμης: hc, μέσο ύψος έναρξης κόμης Δ.Ε.: Hc, μέσο ύψος 

έναρξης κόμης είδους: Ηc_x όπου x το είδος. 
• Διάμετρος κορμού: dbh, μέση διάμετρος Δ.Ε.: D, μέση διάμετρος είδους: Dx όπου 

x το είδος. Αυτό καταγράφηκε είτε στο στηθιαίο ύψος σε φυτά με εκπεφρασμένο 
κορμό σε ύψος 1,3 m από το έδαφος, είτε στη βάση της έκπτυξης πολλαπλών 
κλάδων για φυτά με θαμνώδη μορφή. 

• Κυκλική επιφάνεια δέντρου: gi που υπολογίζεται από τον τύπο: 
                                                                                                              

Κυκλική επιφάνεια συστάδας: G. Η κυκλική 
επιφάνεια συστάδας ανάγεται στο εκτάριο για να 
είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ συστάδων.               

 
• Βαθμός συγκόμωσης: CC. Είναι ο λόγος του αθροίσματος των προβολών της κόμης 

των δέντρων προς τη συνολική επιφάνεια της Δ.Ε. Υπολογίζεται με βάση την 
κάλυψη κάθε κόμης: c, άθροισμα κάλυψης κόμης είδους: Cx όπου x το είδος. Η 
έκταση της προβολής κάθε δέντρου υπολογίζεται ως κύκλος με διάμετρο τη μέση 
διάμετρο κάθε κόμης. Η διάμετρος της κόμης μετρήθηκε σε δυο άξονες κάθετους 
μεταξύ τους ώστε να αποτυπώνεται η μέγιστη και η ελάχιστη διάμετρος καθώς η 
κόμη των δέντρων δεν έχει πάντα κυκλική προβολή στο έδαφος. 

• Ξυλαπόθεμα: Vn_Total/ha_x, όπου x το είδος. Για το ξυλαπόθεμα 
χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα ιστάμενου όγκου των συστάδων εντός των 
οποίων εγκαταστάθηκαν οι δειγματοληπτικές επιφάνειες των από τις δασικές 
διαχειριστικές μελέτες του Δημοσίου Δάσους Δυτικού Πρεσπών περιόδου 2006-
2015 (Δημητρίου 2007), του Δημοσίου Δάσους Ανατολικού Πρεσπών περιόδου 
2000-2009 και του Δημοτικού Δάσους Βροντερού για την περίοδο 2003-2012. 

• Νεκρή ξυλεία: Καταγράφονται όλα τα τεμάχια ξύλου με μέση διάμετρο≥4 cm. Ο 
όγκος του υπολογίζεται με βάση τη μέση διάμετρο και το μήκος του.  

 
Έγινε επίσης εκτίμηση της κοινωνικής θέσης και της οικονομικής σημασίας των δέντρων 

με βάση το σύστημα κατάταξης IUFRO (Ντάφης 1992). Η κατάταξη αυτή είναι:  
 
α. Τάξεις ύψους 

− 100 Ανώροφος: άτομα που έχουν ύψος μεγαλύτερο από τα 2/3 του ανώτερου 
μέσου ύψους της συστάδας. 

− 200 Μεσώροφος: άτομα με ύψος που κυμαίνεται από 1/3-2/3 του ανώτερου 
μέσου ύψους της συστάδας. 
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− 300 Υπόροφος: εδώ κατατάσσονται δένδρα με ύψος μικρότερο από το 1/3 του 
ανώτερου ύψους της συστάδας,  

β. Τάξεις ζωτικότητας.  
− 10: δένδρα που αναπτύσσονται ζωηρά.  
− 20: δένδρα που αναπτύσσονται κανονικά.  
− 30: δένδρα που αναπτύσσονται καχεκτικά.  

γ. Τάξεις ανάλογα με την τάση κοινωνικής εξέλιξης.  
− 1: προσαυξανόμενα δένδρα (κοινωνικά ανερχόμενα). 
− 2: συναυξανόμενα δένδρα (κοινωνικά παραμένοντα).  
− 3: υπολειπόμενα δένδρα (κοινωνικά κατερχόμενα). 

 
Βάθος οργανικών οριζόντων  
Εντός των δειγματοληπτικών επιφανειών έγινε συστηματική δειγματοληψία του βάθος 

των οργανικών οριζόντων L, F και H όπως περιγράφονται από τον Αλιφραγκή (2008). 
Ειδικότερα, κατά μήκος δυο γραμμών που 
τοποθετήθηκαν παράλληλα με τον επιμήκη άξονα 
κάθε δειγματοληπτικής επιφάνειας σε απόσταση 2 
m εκατέρωθεν του και πάνω σε κάθε γραμμή 
καταγράφηκε το βάθος των οργανικών οριζόντων 
σε 26 θέσεις που απείχαν μεταξύ τους 1,9 m 
(Εικόνα 8). Η συλλογή των δεδομένων ξεκινούσε 
πάντα από το χαμηλότερο υψομετρικά σημείο 
προς τα ανάντη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 8. Διάταξη δειγματοληψίας για το βάθος 

των οργανικών οριζόντων. 
 

2.2. Χωρική ετερογένεια της 
κατάστασης διατήρησης των δασών της υψηλής άρκευθου 
Τα δενδρομετρικά και εδαφικά δεδομένα κάθε τύπου βλάστησης συναξιολογήθηκαν με 

ογκομετρικά δεδομένα από τις διαχειριστικές μελέτες για κάθε συστάδα που απαντά ο 
τύπος οικοτόπου και στη συνέχεια έγινε σύγκριση των τιμών των δασοκομικών 
γνωρισμάτων των συστάδων αυτών με τις αντίστοιχες τιμές των συστάδων που 
αξιολογήθηκαν από τον Φωτιάδη (2013) ότι είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές του τύπου 
οικοτόπου. Η εκτίμηση έγινε με βάση τις συστάδες γιατί αποτελούν τη βάση οργάνωσης 
της διαχείρισης των δασών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία αλλά και τη διεθνή 
πρακτική. Εξάλλου μόνο με αυτό τον τρόπο ήταν δυνατή η αξιοποίηση των δεδομένων 
που βρίσκονται στις διαχειριστικές μελέτες. 
Τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής συνδυάσθηκαν με την αξιολόγηση της σύνθεσης 

της βλάστησης για την περιγραφή και απεικόνιση της χωρικής ετερογένειας του βαθμού 
διατήρησης των δασών της υψηλής άρκευθου. 
Ο βαθμός διατήρησης ως προς τη σύνθεση της βλάστηση χαρακτηρίσθηκε (Φωτιάδης 

2013): ως πολύ καλός (3) όταν απαντούν τα τυπικά είδη σε αφθονία, κάτι που δηλώνει 
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σταθερή παρουσία, καλός (2) όταν δεν απαντούν κάποια τυπικά είδη ή απαντούν όλα, 
αλλά αρκετά με αφθονία που δηλώνει τάσεις υποχώρησης και μέτριος (1) όταν λείπουν 
πολλά τυπικά είδη και όσα απαντούν παρουσιάζουν αφθονία που δηλώνει τάσεις 
περαιτέρω υποβάθμισης. 
Ο βαθμός διατήρησης της δομής χαρακτηρίσθηκε: ως υψηλός (3) όταν η συγκόμωση της 

υψηλής άρκευθου είναι μεγαλύτερη από 70% (Stampoulidis και Milios 2010) ενώ τα 
υπόλοιπα γνωρίσματα δομής βρίσκονταν στην περιοχή τιμών των τιμών της επιθυμητής 
δομής, μέτριος (2) όταν η συγκόμωση του είδους είναι κοντά στην περιοχή του 70% ενώ 
τα υπόλοιπα γνωρίσματα δομής έχουν τιμές που βρίσκονται μακριά από τις τιμές της 
επιθυμητής δομής και χαμηλός (1) όταν η συγκόμωση του είδους είναι πολύ χαμηλότερη 
του 70% και όλα τα υπόλοιπα γνωρίσματα δομής έχουν τιμές που βρίσκονται μακριά από 
τις οριακές τιμές της επιθυμητής δομής.  

2.3. Έρευνα για τη παρελθούσα διαχείριση των δασών άρκευθου1 
Η παρελθούσα διαχείριση ενός τόπου, επηρεάζει την κατάσταση των οικοσυστημάτων 

που απαντούν σήμερα σε αυτή και τη δυναμική τους (Egan και Howell 2001). Η έκταση 
και η ένταση της επίδρασης εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων, όπως η διάρκειά τους, ο 
ρυθμός επανάληψής τους και η ένταση τροποποίησης του οικοσυστήματος (βλάστηση, 
πανίδα, εδαφικές συνθήκες).  

 
Η περιοχή των Πρεσπών στην οποία εντοπίζονται τα δάση της υψηλής άρκευθου 

(περιοχή όρους Ντέβας) κατοικείται από τουλάχιστον τον 2ο αιώνα π.Χ. ενώ από τον 10ο 
αιώνα μ.Χ. φαίνεται πως η περιοχή κατοικείται από σχετικά μεγάλες ομάδες πληθυσμού. 
Στη χερσόνησο του Ντέβας υπάρχουν σήμερα τρεις οικισμοί (Ψαράδες, Πύλη και 
Βροντερό) ενώ άλλοι τρεις (Δασερή, Αγκαθωτό και Πυξός) κατοικούνταν έως το 1949, 
οπότε και εγκαταλείφθηκαν οριστικά. Την ίδια περίοδο εγκαταλείφθηκαν από τους 
κατοίκους και οι οικισμοί του Βροντερού και της Πύλης, έως το 1953-1954, οπότε σε 
αυτούς εγκαταστάθηκαν νέοι κάτοικοι από τη Θεσσαλία, κυρίως Βλάχικης καταγωγής. Η 
χερσόνησος αποτέλεσε χώρο στρατιωτικών δραστηριοτήτων κατά τον 1ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο και πεδίο μαχών την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου και ειδικότερα το έτος 1949. 
Η μεγάλης διάρκειας έντονη ανθρώπινη παρουσία καθώς και η καταγεγραμμένη χρήση 
των άρκευθων για ποικίλες κατασκευές (Κυριακούδης 2002, Κατσαδωράκης 1996) 
καθιστούν αναγκαία την έρευνα τόσο σε γραπτές όσο και σε προφορικές πηγές. 
Προκειμένου να εκτιμηθεί καλύτερα η μεταβολή της βλάστησης έγινε σύγκριση μεταξύ 

της έκτασης των δασών μεταξύ των ετών 1945 και 2013. Η έκταση του 1945 
χαρτογραφήθηκε για τμήμα μόνο της περιοχής των Πρεσπών και ειδικότερα για τη 
χερσόνησο του Ντέβας, από ορθοδιορθωμένη αεροφωτογραφία κλίμακας 1:42.000. Στη 
συνέχεια έγιναν επιτόπου επισκέψεις σε θέσεις που βρίσκονται στα όρια των πολυγώνων 
τα οποία φαίνεται να καταλαμβάνονταν από αμιγή δάση άρκευθων και σήμερα 
εμφανίζονται σε μείξη με πλατύφυλλα ή έχουν εξελιχθεί σε δάση πλατύφυλλων, όπου 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη διάσπαρτων άρκευθων μεγάλης ηλικίας, κάτι που αποτελεί 
ασφαλή ένδειξη της έκτασης που καταλάμβαναν παλαιότερα τα δάση αυτά. Η έκταση του 
2013 υπολογίσθηκε με τη βοήθεια δορυφορικής εικόνας του 2008 και εργασίας πεδίου 
(Φωτιάδης 2013). 
Για τις παρελθούσες χρήσεις γης και γενικότερα την επίδραση του ανθρώπου στη 

βλάστηση και το έδαφος αντλήθηκαν στοιχεία από τις διαχειριστικές μελέτες των δασών 
και δασικών συμπλεγμάτων εντός των οποίων απαντούν τα δάση άρκευθου. Επίσης έγινε 
έρευνα σε δημοσιεύσεις που αφορούν τη χρήση φυσικών πόρων της περιοχής, την 
αγροτική οικονομία και τα ιστορικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί στην περιοχή του 
Ντέβας. Ερευνήθηκαν τα φωτογραφικά αρχεία του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού που 
είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και τα αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, και το 
αρχείο της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών. Αξιοποιήθηκαν επίσης πληροφορίες από το 
διαδίκτυο σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα για την περίοδο 

                                          
1 Τα ιστορικά στοιχεία αντλήθηκαν από τον Κατσαδωράκης, Γ. 1999. Πρέσπα : μια 

ιστορία για τη φύση και τον άνθρωπο. Εταιρία προστασίας Πρεσπών, Άγιος Γερμανός. 197 
p. 
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του Εμφυλίου Πολέμου. 
Έγινε επίσης καταγραφή πληροφοριών από προφορικές πηγές μέσω συνεντεύξεων με 

ερωτηματολόγια που είχαν καθορισμένες ερωτήσεις, από τις οποίες ορισμένες έχουν 
καθορισμένο τρόπο απάντησης, ενώ άλλες μπορούν να απαντηθούν ελεύθερα (Παράρτημα 
Ι). Τα ερωτηματολόγια περιέχουν και ερωτήσεις που δεν σχετίζονται με την παρούσα 
έρευνα καθώς δημιουργήθηκαν για να καλύψουν και τις ανάγκες άλλων δράσεων του 
έργου JunEx. Οι συνεντεύξεις έγιναν σε δασεργάτες και κτηνοτρόφους καθώς τα 
επαγγέλματά τους τεκμηριωμένα σχετίζονται με χρήση των άρκευθων και του χώρου που 
καταλαμβάνουν τα δάση της υψηλής άρκευθου. Συνολικά έγιναν πέντε συνεδρίες 
συνεντεύξεων εκ των οποίων οι τέσσερις ατομικές και μια ομαδική. Οι ατομικές 
συνεντεύξεις δόθηκαν από τους κτηνοτρόφους ενώ η ομαδική από τους δασεργάτες που 
είχαν συγκεντρωθεί για τον σκοπό αυτό στα γραφεία της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών. 
Ρωτήθηκαν τέσσερις κτηνοτρόφοι και έξι δασεργάτες τα στοιχεία των οποίων φαίνονται 
στο Παράρτημα Ι μαζί με τα απαντημένα ερωτηματολόγια. 
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3. Αποτελέσματα 

3.1. Παρουσία του τύπου οικοτόπου «Ελληνικά δάση άρκευθου» 
στις Πρέσπες 
Τα Ελληνικά δάση άρκευθου στις Πρέσπες καλύπτουν έκταση 2192,142 ha (Φωτιάδης 

2013) από τα οποία τα 1806,76 ή 82,42% βρίσκονται εντός των δημοσίων δασικών 
συμπλεγμάτων Δυτικό και Ανατολικό Πρεσπών και του Δημοτικού Δάσους Βροντερού στις 
συστάδες που φαίνονται στον πίνακα 3. Στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Δυτικό Πρεσπών 
(Δημητρίου 2007) τα δάση άρκευθων ανήκουν σε διαφορετική διαχειριστική κλάση, η 
οποία διακρίθηκε το 2007 οπότε και συντάχθηκε η διαχειριστική μελέτη για την περίοδο 
2006-2015, στην οποία δεν ασκείται καμία ξυλοπονική εκμετάλλευση καθώς το έδαφος 
είναι υποβαθμισμένο ή γιατί σε αυτές ασκείται βόσκηση. Για τους ίδιους λόγους δεν 
διακρίνονται διαχειριστικές κλάσεις άρκευθου στις διαχειριστικές μελέτες του Δημόσιο 
Δασικό Σύμπλεγμα Ανατολικό Πρεσπών και στο Δημοτικό Δάσος Βροντερού. 
Αρκετές συστάδες στις οποίες απαντά ο τύπος οικοτόπου ελληνικά δάση άρκευθου δεν 

περιλαμβάνονται στη διαχειριστική κλάση άρκευθου και λοιπών πλατύφυλλων. Αυτό 
οφείλεται στα διαφορετικά κριτήρια κατάταξης (στην παρούσα έκθεση χρησιμοποιούνται 
φυτοκοινωνιολογικά κριτήρια, ενώ στις διαχειριστικές μελέτες η κατανομή γίνεται κυρίως 
με βάση τη γενική φυσιογνωμία της βλάστησης) και στο ότι έχουν ήδη παρέλθει 
τουλάχιστον 6 έτη από τη λήψη των δεδομένων για τη σύνταξη των διαχειριστικών 
μελετών. 
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Πίνακας 3. Παρουσία του τύπου οικοτόπου «Ελληνικά δάση άρκευθου» στις συστάδες 
των δασών στις Πρέσπες. Οι συστάδες με σκίαση περιλαμβάνονται στη διαχειριστική κλάση 
άρκευθου και λοιπών πλατύφυλλων. 

Δάσος Συστάδα 

Παρουσία τύπου οικοτόπου 
στη συστάδα 

Ποσοστό επί του 
συνόλου της 

έκτασης των δασών 
άρκευθου στις 
Πρέσπες 

Έκταση 
(ha) 

Ποσοστό επί της 
έκτασης 

της συστάδας 
Δημόσιο δασικό 
σύμπλεγμα Δυτικό 
Πρεσπών 

DDPw01 109,55 79,83% 5,00% 
DDPw02 109,84 91,80% 5,01% 
DDPw03 134,08 95,19% 6,12% 
DDPw04 134,37 97,79% 6,13% 
DDPw05 94,78 77,89% 4,32% 
DDPw06a 5,43 11,87% 0,25% 
DDPw06b 9,14 11,18% 0,42% 
DDPw07a 4,06 4,20% 0,18% 
DDPw08a 0,14 0,15% 0,01% 
DDPw11a 44,16 38,52% 2,01% 
DDPw11b 12,29 10,73% 0,56% 
DDPw12 131,05 84,60% 5,98% 
DDPw13a 61,07 99,83% 2,79% 
DDPw13b 43,73 100,00% 1,99% 
DDPw14 88,13 99,31% 4,02% 
DDPw15 54,45 78,48% 2,48% 
DDPw16 52,31 98,73% 2,39% 
DDPw17 99,64 96,30% 4,55% 
DDPw18 70,03 100,00% 3,19% 
DDPw19 105,90 98,90% 4,83% 
DDPw20a 27,97 27,95% 1,28% 
DDPw20b 6,94 10,34% 0,32% 
DDPw20c 26,65 26,20% 1,22% 
DDPw20d 18,51 26,65% 0,84% 
DDPw20e 32,67 33,61% 1,49% 
DDPw21 68,51 69,88% 3,13% 
DDPw22a 44,56 54,16% 2,03% 
DDPw22c 7,15 16,67% 0,33% 
DDPw23b 0,09 0,16% 0,00% 
DDPw23d 3,12 3,20% 0,14% 

Δημοτικό Δάσος 
Βροντερού 

VR04b 2,20 2,97% 0,10% 
VR05 11,64 7,88% 0,53% 
VR06 29,32 22,69% 1,34% 
VR07a 44,80 38,85% 2,04% 
VR07b 15,20 22,40% 0,69% 
VR07c 0,95 1,35% 0,04% 
VR08a 0,17 0,15% 0,01% 

Δημόσιο δασικό 
σύμπλεγμα Ανατολικό 
Πρεσπών 

DDPe19c 1,72 5,61% 0,08% 
DDPe20 56,14 58,96% 2,56% 
DDPe23 44,32 23,46% 2,02% 

 Σύνολα 1806,76  82.42% 
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3.2. Δασοκομικά γνωρίσματα των τύπων βλάστησης των 
ελληνικών δασών άρκευθου  
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα κύρια δασοκομικά γνωρίσματα των τεσσάρων 

δειγματοληπτικών επιφανειών ενώ στις εικόνες 9 και 10 οι κατανομές του αριθμού των 
κορμών και της κυκλικής επιφάνειας ανά κλάση διαμέτρου για κάθε δειγματοληπτική 
επιφάνεια. Όλοι οι υπολογισμοί έχουν λάβει υπόψη τους τα άτομα με διάμετρο 
μεγαλύτερη από 4 cm. Στις εικόνες 11α-δ παρουσιάζονται οι δειγματοληπτικές επιφάνειες, 
όπως φαίνονται σε δορυφορική εικόνα του 2008. 
Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται η έντονη διαφοροποίηση της δομής των συστάδων. 

Η ΔΕ 1 που βρίσκεται σε αραιό δάσος κέδρων έχει χαρακτηριστικά χαμηλές τιμές στον 
αριθμό κορμών/ha την κυκλική επιφάνεια ενώ φυσικά δεν παρουσιάζει καμία ορόφωση. Η 
ΔΕ 2 έχει συγκόμωση που πλησιάζει το 50% (αν συνυπολογισθούν και τα άτομα με 
διάμετρο μικρότερη των 4 cm η συγκόμωση μπορεί και να υπερβαίνει το 100% (βλ. 
εικόνα 11.β), αλλά χωρίς σαφή ορόφωση. Παρουσιάζει ωστόσο μεγαλύτερο αριθμό 
κορμών/ha στις μικρές διαμέτρους. Η κυριαρχία των πλατύφυλλων είναι εμφανής τόσο 
από την κυριαρχία τους στον αριθμό κορμών, όσο και στην κυκλική επιφάνεια (Σχήματα 9 
και 10). Όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες επιφάνειες η υψηλή άρκευθος απαντά με 
άτομα μεγάλης διαμέτρου. Η Δ.Ε. 3 έχει την τυπική εμφάνιση των δασών της υψηλής 
άρκευθου με σχετικά χαμηλό αριθμό ατόμων του είδους/ha αλλά με αρκετά άτομα 
μεγάλης διαμέτρου που έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή συμμετοχή του είδους στην 
κυκλική επιφάνεια της συστάδας (37,1 m2/ha έναντι 39,3 m2/ha της συστάδας). Σύμφωνα 
δε με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, η Δ.Ε. 3 βρίσκεται στη συστάδα με τα 
μακροβιότερα δέντρα στις Πρέσπες. Το σχετικά χαμηλό μέσο ύψος της συστάδας και του 
είδους οφείλεται στην πληθώρα καταπιεσμένων ατόμων τόσο της υψηλής άρκευθου όσο 
και της οξύκεδρης άρκευθου αλλά και των πλατύφυλλων ειδών που βρίσκονται κυρίως 
στον υπόροφο. Η Δ.Ε. 4 παρουσιάζει ανώροφο που αποτελείται κυρίως από διάφορα είδη 
δρυός και μεσώροφο στον οποίο κυριαρχούν και μάλιστα με έντονη δυναμική ανόδου τα 
πλατύφυλλα είδη. Διάσπαρτα εντός της Δ.Ε. αλλά και σε όλη τη συστάδα απαντούν λίγα, 
πολύ μεγάλης ηλικίας άτομα υψηλής άρκευθου τα οποία λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης 
διαμέτρου τους παρουσιάζουν υψηλή κυκλική επιφάνεια αλλά και αρκετά καταπιεσμένα 
άτομα, κυρίως στον υπόροφο. Η συμμετοχή της υψηλής άρκευθου στον μεσώροφο είναι 
σχετικά περιορισμένη. Η αναγέννησή σε όλες τις επιφάνειες βρέθηκε επίσης περιορισμένη.  

 
Πίνακας 4. Κύρια γνωρίσματα των τεσσάρων τύπων των δασών με υψηλή άρκευθο.  

Παράμετρος Δειγματοληπτική επιφάνεια 
1 2 3 4 

N (αριθμός δέντρων/ha) 140 600 460 2640
N_JunEx 80 40 240 280
H (m) 2,97 5,88 5,41 5,55
H_JunEx (m) 2,83 5,40 6,60 7,46
Hc_JunEx (m) 0 1,7 2,18 3,16
D (cm) 8,36 9,28 22,17 10,39
D_JunEx (cm) 6,75 17,5 33,17 26,54
G (m2/ha) 0,95 5,07 39,3 51,24
G_JunEx (m2/ha) 0,38 1,04 37,12 32
CC (m2) (% της έκτασης της Δ.Ε.) 45,27 (9,0) 214,94(42,9) 373,42 (74,6) 620,15 (124)
C_JunEx (m2) στον ανώροφο 16,14 0 279,85 157,15
C_JunEx (m2) στον μεσώροφο 0 7,64 11,14 24,14
Εκτιμώμενη ηλικία JunEx* <100 130 170** >100 
Vn_Total/ha (m3)* 78 78 226,2 58

Vn_Total/ha_JunEx (m3) Δεν υπάρχουν 
στοιχεία 68,3 219,3 Δεν υπάρχουν 

στοιχεία
* Στοιχεία από τη Διαχειριστική μελέτη Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού Πρεσπών 2006-2015 

(Δημητρίου 2007).  
** Ωστόσο στην ανωτέρω διαχειριστική μελέτη αναφέρονται και άτομα ηλικίας 500 ετών χωρίς όμως να 

αναφέρεται η πηγή της πληροφορίας αυτής. 



 
 

 

  

Εικόνα 9. Η κατανομή του αριθμού των κορμών/ha στις τέσσερις δειγματοληπτικές επιφάνειες. 
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Εικόνα 10. Η κατανομή της κυκλικής επιφάνειας /ha στις τέσσερις δειγματοληπτικές επιφάνειες. 



 

 
α β 

 
γ 

  
δ 

Εικόνα 11. Η εμφάνιση των Δ.Ε. σε δορυφορική του 2008. α) Δ.Ε. 1: Λιβάδια με 
μεμονωμένη παρουσία άρκευθων με ανοικτή συγκόμωση άρκευθων, β) Δ.Ε. 2: μεικτές 
συστάδες αραιής συγκόμωσης με πυκνή θαμνώδη βλάστηση, γ) Δ.Ε. 3: Αιωνόβια δέντρα 
υψηλής άρκευθου (Αγ. Γεώργιος) και δ) Δ.Ε. 4: Μεικτές συστάδες πυκνής συγκόμωσης με 
σχετικά μεγάλο ύψος δέντρων.  

 
Από την αξιολόγηση της κοινωνικής θέσης κατά IUFRO (Ντάφης 1992) για τα πιο κοινά 

είδη, βρέθηκε ότι τα είδη με τη μεγαλύτερη δυναμική είναι η χνοώδης και η μακεδονική 
δρυς (Quercus pubescens Wild. και Quercus trojana Webb. αντίστοιχα). 

3.3. Οργανική ουσία στο έδαφος 
Από τα στοιχεία που φαίνονται στην εικόνα 12 προκύπτει ότι η οργανική ουσία στους 

επιφανειακούς ορίζοντες παρουσιάζει επίσης διαφορετική εικόνα από επιφάνεια σε 
επιφάνεια.  



 

 
 

 

  

Εικόνα 12. Το βάθος των οργανικών οριζόντων L, F και Η και το ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας του εδάφους (με κόκκινη γραμμή) με 
νεκρή οργανική ουσία στις τέσσερις δειγματοληπτικές επιφάνειες των δασών της υψηλής άρκευθου στις Πρέσπες. 



Στη Δ.Ε. 1 είναι εμφανής η επίδραση της βόσκησης καθώς η νεκρή οργανική ουσία 
κινείται σε πολύ χαμηλά ποσοστά, όπως και το πάχος του επιφανειακού οργανικού ορίζοντα 
L. Λείπει δε σχεδόν εντελώς ο μεταβατικός ορίζοντας F λόγω του ότι η οργανική ουσία 
τεμαχίζεται γρήγορα και αποσυντίθεται ευκολότερα καθώς υπάρχει υψηλή υγρασία, σχετικά 
υψηλότερη θερμοκρασία και άζωτο από τα ζώα. Στη Δ.Ε. 2 παρατηρείται διαφοροποίηση 
στο πάχος των οριζόντων L και F από τη μέση της επιφάνειας όπου επικρατεί υψηλότερη 
ξυλώδης βλάστηση με δέντρα μέσου ύψους μεγαλύτερο των 5 m. Η Δ.Ε. 3 παρουσιάζει 
ενδιάμεσο χαρακτήρα. Παρότι καλύπτεται από υψηλά δέντρα, έχει σχετικά χαμηλό ποσοστό 
κάλυψης από οργανική ουσία, όπως η Δ.Ε 1 αλλά σχετικά υψηλό βάθος οργανικών 
οριζόντων. Η εικόνα αυτή ενδέχεται να οφείλεται στο ότι η θέση αυτή δέχεται πολλούς 
επισκέπτες, ενώ η σχετικά χαλαρή κόμη των δέντρων επιτρέπει την ταχύτερη αποσύνθεση 
της οργανικής ουσίας. Η Δ.Ε. 4 παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές στο βάθος των οργανικών 
οριζόντων (εκτός από τον Η) και στο ποσοστό κάλυψης με νεκρή οργανική ουσία. Αυτό 
οφείλεται στο ότι δεν βόσκεται, ενώ η υψηλή συγκόμωση ενδεχομένως διατηρεί τις 
θερμοκρασίες χαμηλότερες. 

 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 5 μεγάλες διαφορές στην ποσότητα το μέγεθος και τον όγκο 

του νεκρού ξύλου στο έδαφος. Η πλειονότητα των τεμαχίων που ταυτοποιήθηκαν ανήκαν 
σε άρκευθους, κάτι που ωστόσο είναι λογικό δεδομένου ότι στις επιφάνειες 3 και 4 
απαντούν άρκευθοι μεγάλων διαστάσεων και ηλικίας των οποίων το ξύλο είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικό. 

 
Πίνακας 5. Διαστάσεις και όγκος νεκρών τεμαχίων ξύλου. 

Δειγματοληπτική 
επιφάνεια* 

Είδη και των 
τεμαχίων 

Αριθμός 
τεμαχίων 
ανά Δ.Ε.  

Μέση 
διάμετρος 

(cm) 

Μέσο 
μήκος 
(m) 

Αριθμός 
τεμαχίων 

/ha 

Όγκος σε 
m3/ha 

3 Juniperus sp. 1 26 2,0 20 2,12 
4 Juniperus sp. 4 

8.2 2.4 180 1.01 4 Quercus sp. 2 
4 άγνωστο 3 

* Στις δειγματοληπτικές επιφάνειες 1 και 2 δεν βρέθηκαν κατακείμενα τεμάχια ξύλου με 
διάσταση ≥4 cm. 

 
Η μεγάλη διαφορά στον αριθμό των τεμαχίων μεταξύ των δυο επιφανειών συμφωνεί με 

τη διαφορά των ποσοστών κάλυψης από οργανική ουσία του εδάφους μεταξύ των δυο 
επιφανειών (Εικόνα 12). Επισημαίνεται επίσης ότι η Δ.Ε. 4 παρουσιάζει μεγαλύτερη 
ποικιλότητα από άποψης δομής με υπόροφο και μεσόροφο, όπως φαίνεται τόσο από την 
κατανομή αριθμού κορμών (Εικόνα 9) όσο και κυκλικής επιφάνειας (Εικόνα 10) στις 
διάφορες κλάσεις διαμέτρου. 

  

3.4. Φυσική διαδοχή και παρελθούσα διαχείριση 
Στην εικόνα 13 φαίνεται η φυσική διαδοχή των δασών άρκευθου στην περιοχή των 

Πρεσπών. 
Από την ανάλυση εκτιμάται ότι η συνολική έκταση των δασών άρκευθου για την περιοχή 

του Ντέβας μειώθηκε στο 89% της έκτασης του 1945 και ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
έκτασης που άλλαξε σήμερα καταλαμβάνεται από δάση δρυός και άλλων πλατύφυλλων. 
Ειδικότερα, φαίνεται ότι η έκταση του μεικτού δάσους αυξήθηκε στο 160% της έκτασης 
των ίδιων δασών του 1945, ενώ αντίθετα η έκταση των αμιγών δασών μειώθηκε στο 65%.  

 



 
Εικόνα 13. Μεταβολή της έκτασης των δασών όλων των ειδών άρκευθου μεταξύ των ετών 1945 και 2013.  
Προσαρμογή από τον Φωτιάδη (2013).  



Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψαν τα ακόλουθα: 
• Η αριθμός των αγροτικών ζώων που βόσκουν στα δάση άρκευθου έχει μειωθεί πολύ τα 

τελευταία 30 έτη. Τα ζώα που βόσκουν ελεύθερα, λαμβάνουν πρόσθετο σιτηρέσιο 
δημητριακών από 0,5 έως 1 kgr/άτομο για τις αίγες για τα πρόβατα αντίστοιχα.  

• Η τοπική βραχυκερατική φυλή αγελάδων, άτομα της οποίας υπάρχουν στους Ψαράδες, 
καταναλώνει κλαδιά.  

• Στην περιοχή εφαρμοζόταν εκτεταμένα η κλαδονομή, κυρίως σε βάρος των 
πλατύφυλλων ειδών για τη διατροφή τους σε περιόδους έλλειψης τροφής (τέλος 
Αυγούστου και τη χειμερινή περίοδο) και συνέβαλλε και αυτή στον έλεγχο της 
επέκτασής τους. Ωστόσο τη χειμερινή περίοδο γινόταν και περιορισμένη κλαδονομή 
στην υψηλή άρκευθο για τη διατροφή των αιγών. 

• Οι κτηνοτρόφοι αποδίδουν στη μείωση του αριθμού των αγροτικών ζώων και κυρίως 
των αιγών την ταχεία επέκταση των πλατύφυλλων ειδών. 

• Οι άρκευθοι χρησιμοποιούνταν ως πηγή οικοδομικής ξυλείας κυρίως στους Ψαράδες, 
ωστόσο ξυλεία άρκευθων έχει χρησιμοποιηθεί και στους οικισμούς Βροντερού και 
Πυξού, Δασερής και Αγκαθωτού (οι τρεις τελευταίοι σήμερα ολοσχερώς 
κατεστραμμένοι). Για τον σκοπό αυτό είχε στην περιοχή του Βροντερού υπήρχε ρηχή 
λεκάνη με νερό για τη συντήρηση της ξυλείας από την κοπή έως τη χρήση της. 

• Η κατασκευή και συντήρηση των πελαϊζιών απαιτούσε μεγάλες ποσότητες κλαδιών. 
 
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τη διερεύνηση της παρελθούσας διαχείρισης των 

δασών υψηλής άρκευθου στις Πρέσπες δείχνουν ότι η σημερινή τους δομή είναι 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των μεταβολών της έντασης βόσκησης και της χρήσης των 
ίδιων των δέντρων από τους κατοίκους της περιοχής.  

Βόσκηση αγροτικών ζώων 
Στην περιοχή που απαντούν τα δάση της υψηλής άρκευθου βόσκουν, και από ότι είναι 

γνωστό από διάφορες πηγές και μαρτυρίες, έβοσκαν πάντα αίγες, πρόβατα και βοοειδή. Οι 
αίγες και τα πρόβατα βόσκουν σε μεικτά κοπάδια ώστε οι αίγες να αξιοποιούν και να 
ελέγχουν την ξυλώδη βλάστηση και τα πρόβατα να αξιοποιούν την ποώδη βλάστηση. Η 
μείωση του αριθμού των αγροτικών ζώων και κυρίως των αιγών είναι, σύμφωνα με τις 
μαρτυρίες των κτηνοτρόφων και των δασεργατών, η κύρια αιτία της ταχείας επέκτασης των 
πλατύφυλλων ειδών και της μετατροπής μεγάλου μέρους του δάσους σε πυκνό με 
ορόφωση και ελάχιστο υπόροφο.  
Για την τεκμηρίωση της εκτίμησης αυτής αναζητήθηκαν στοιχεία από την ΕΣΥΕ για τις 

απογραφές του ζωικού κεφαλαίου για τις Πρέσπες των ετών 1929, 1950, 1961, 1971 και 
1991. Για τα έτη 2000, 2003, 2009 και 2013 υπάρχουν στοιχεία από το σύστημα δηλώσεων 
των κτηνοτρόφων για τις επιχορηγήσεις. Τα στοιχεία των ετών 1929 και 1950 είναι 
συγκεντρωτικά για τον Νομό Φλώρινας, και δεν έχουν καμία χρησιμότητα, οπότε η 
σύγκριση μπορεί να γίνει από το 1961 και μετά. Για τα νεότερα δεδομένα επιλέχθηκαν των 
ετών 2000, 2009 και 2013 για να υπάρχει το διάστημα δεκαετίας. Οι μεταβολές του 
αριθμού των ζώων και των αιγών από το 1960 (Εικόνα 14), σε συνδυασμό με τα γεγονότα 
της περιόδου 1947-1949, οπότε και η περιοχή για 6-8 έτη ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε, 
επιβεβαιώνουν την εκτίμηση των κτηνοτρόφων και ερμηνεύουν την επέκταση των 
πλατύφυλλων ειδών που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Επιπρόσθετη μείωση της 
βοσκοφόρτωσης προκλήθηκε και από την παροχή σταθερού σιτηρεσίου στις αίγες και τα 
πρόβατα όλο το έτος, το οποίο αντικατέστησε την κατανάλωση κλαδονομής. Αυτό σημαίνει 
ότι η πραγματική βοσκοφόρτωση μειώθηκε περισσότερο από ότι δείχνει η μείωση του 
αριθμού των βοσκόντων ζώων.  
Η ανάκαμψη του αριθμού των αιγών την περίοδο περί το 2000 δεν ήταν δυνατό να 

ανακόψει την επέκταση των πλατύφυλλων καθώς εκτός του ότι ο ζωτικός χώρος για 
βόσκηση των αιγών είχε μειωθεί, μέρος του σιτηρεσίου τους, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο 
αποτελούνταν και συνεχίζει να αποτελείται από έτοιμη τροφή και όχι από κλαδονομή. 
Ο αριθμός των βοοειδών είναι ιδιαίτερα μικρός στην παρούσα φάση για να ληφθεί υπόψη. 

Ενδεχομένως στο παρελθόν, όταν οι αριθμοί των ζώων ήταν υψηλότεροι (π.χ. το 1961 
αναφέρονται 305 βοοειδή ζώα στους Ψαράδες από τα οποία αρκετά θα πρέπει να ανήκαν σε 
αυτή τη φυλή) να συνέβαλαν και αυτά στον έλεγχο των πλατύφυλλων.  



 

 
  

 
Εικόνα 14. Εξέλιξη του αριθμού αιγών, προβάτων και βοοειδών στην περιοχή κύριας εμφάνισης των δασών υψηλής άρκευθου. Τα 

δεδομένα των ετών 1961-1991 προέρχονται από τις απογραφές γεωργίας και κτηνοτροφίας που διενεργήθηκαν από την ΕΣΥΕ ενώ τα 
στοιχεία των ετών 2000, 2009 και 2013 προέρχονται από τον Δήμο Πρεσπών2. 

 
                                          
2 Καζόγλου, Γ. και Χάιδω Δαούλα. 2013. Κτηνοτροφικό κεφάλαιο Δήμου Πρεσπών έτους 2013. 



Ανάλογη κατάσταση σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ισχύει και για την περιοχή ανατολικά 
της Λίμνης Μικρή Πρέσπα όπου επίσης απαντά ο τύπος οικοτόπου προτεραιότητας. 

Κοπές κλαδιών για ανέγερση και επισκευή οικιών 
Σύμφωνα με τον Κατσαδωράκη (1995) αλλά και τις αφηγήσεις των δασεργατών, τα 

κλαδιά των άρκευθων χρησιμοποιούνταν έως και τη δεκαετία του 1940 ως κατασκευαστικά 
στοιχεία των σπιτιών στις Πρέσπες και ειδικότερα στην κατασκευή της τοιχοποιίας και των 
πατωμάτων μαζί με άλλα υλικά. Η κύρια πίεση στις άρκευθους αφορά τα κλαδιά διαμέτρου 
λίγων εκατοστών που χρησιμοποιούνταν στην τοιχοποιία. Στην κατασκευή των δαπέδων 
χρησιμοποιούνταν λεπτά κλαδιά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή παραδοσιακών 
κατοικιών έγινε από περίπου το 1900 έως τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι ο αριθμός των 
σπιτιών που κατασκευάζονταν κάθε έτος ήταν μικρός εκτιμάται ότι η πίεση από τη χρήση 
αυτή στα δέντρα ήταν ήπια και σε μικρή έκταση. Συνδυαζόταν δε όπου ήταν δυνατόν με 
την αξιοποίηση των κλαδιών των άρκευθων που υλοτομούνταν για να χρησιμοποιηθούν ως 
δοκάρια οροφής ή δαπέδων στα ίδια σπίτια. 

Υλοτομίες δέντρων για οικοδομική χρήση  
Οι άρκευθοι χρησιμοποιήθηκαν, ιδιαίτερα στον οικισμό των Ψαράδων, για δοκάρια 

σκεπών και δαπέδων μετά από πελέκημα (Καραδέδος και Τσολάκης 1989) αλλά και για 
άλλα κατασκευαστικά στοιχεία. Η ανοικοδόμηση έλαβε χώρα τις τέσσερις πρώτες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα και από τον αριθμό των σπιτιών και των άλλων οικημάτων που έχουν 
διασωθεί, εκτιμάται ότι θα πρέπει την περίοδο αυτή να υλοτομήθηκε ένας σχετικά μεγάλος 
αριθμός δέντρων μεγάλης ηλικίας διαμέτρου και ύψους που δεν μπορεί να υπολογιστεί με 
ακρίβεια. Τα άτομα αυτά εκτιμάται ότι η θα πρέπει να βρίσκονταν γύρω από τους οικισμούς. 

Κοπές κλαδιών μικρής και μέτριας διαμέτρου για καλαθοπλεκτική και κατασκευή 
καλυβιών 

Σύμφωνα με τον Κυριακούδη (2002) στην περιοχή των Πρεσπών οι κτηνοτρόφοι 
χρησιμοποιούσαν χοντρά κλαδιά για την κατασκευή καλυβιών, χώρους αρμέγματος των 
ζώων (στρούγκες) και μαντριά, ενώ με τα λεπτότερα έπλεκαν καλάθια και άλλα αντικείμενα 
χρήσιμα για τις εργασίες τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικά μεγάλο αριθμό 
κτηνοτρόφων στην περιοχή είναι λογικό να υποτεθεί ότι η πρακτική αυτή ασκούσε μια 
σταθερή αν και όχι έντονη πίεση στους άρκευθους και κυρίως στην υψηλή και τη 
δυσοσμότατη που παίρνουν δενδρώδη μορφή και συνεπώς έχουν τη δυνατότητα να 
παράγουν μεγάλου μήκους κλαδιά με διάμετρο ικανή να αντέξει τις πιέσεις των κατασκευών 
αυτών. 
Υλοτομίες για καυσόξυλα και ξυλοκάρβουνα Από τα δεδομένα των δασικών διαχειριστικών 

μελετών της περιοχής και κυρίως από την κυριαρχία της πρεμνοφυούς διαχειριστικής 
μορφής των πλατύφυλλων, της κατάστασης του εδάφους αλλά και του ιστορικού των 
χρήσεων γης, διαπιστώνεται ότι έως περίπου τις αρχές της δεκαετίας του ’70 τα 
πλατύφυλλα στα οποία απαντά ο τύπος οικοτόπου ξυλεύονταν έντονα για καυσόξυλα. 
Υπήρξαν δε περίοδοι όπου η λαθροϋλοτομία έλαβε διαστάσεις ολοσχερούς σχεδόν 
καταστροφής, όπως κατά τα πρώτα έτη της κατοχής όπου π.χ. το Δημοτικό Δάσος 
Βροντερού αποψιλώθηκε σχεδόν πλήρως και κατά άτακτο και ανεξέλεγκτο τρόπο για 
παραγωγή καυσόξυλων και ξυλανθράκων που διοχετεύθηκαν στην Αλβανία. 

Κοπές κλαδιών για την κατασκευή και συντήρηση πελαϊζιών 
Σύμφωνα με τον Κατσαδωράκη (1996) τα πελαΐζια ή κέδρα ή κέντρα είναι μια τεχνική 

αλιείας που χρησιμοποιούνταν έως τουλάχιστον το 1996. Το πελαΐζι είναι στην ουσία μια 
τεχνητή νησίδα κυκλικού σχήματος κατασκευασμένη από κλαδιά άρκευθων που 
κατασκευάζονταν σε βάθος 2-3 m και εξείχαν από το νερό περί το 1 m (Εικόνα 15, Εικόνα 
16). Η τεχνική αυτή χρησιμοποιούνταν στην περιοχή της Κούλας, στον όρμο των Ψαράδων 
και απέναντι από τον οικισμό Μικρολίμνη. Όλες αυτές οι θέσεις βρίσκονται κοντά σε 
εκτάσεις με άρκευθους (Σχήμα 11). 

 
 



 

 
Εικόνα 15. Σχηματική αναπαράσταση πελαϊζιού από τον Κατσαδωράκη (1996). 
 

 
 
Εικόνα 16. Εικόνα πελαϊζιών (Κατσαδωράκης 1996). 
 
Από τις αεροφωτογραφίες του 1945 (Εικόνα 17) φαίνεται ότι τα πελαΐζια έχουν διάμετρο 

από 5,5 έως 7 m. Πρόκειται δηλαδή για κατασκευές με όγκο που κυμαίνεται από 71-154 
m3. Αν δεχθεί κανείς ότι κάθε έτος η κατασκευή έχανε περί το 0,5-1 m λόγω αποσύνθεσης 
των κλαδιών, η διατήρηση κάθε πελαϊζιού απαιτούσε την προσθήκη κλαδιών που 
δημιουργούσαν έναν όγκο 12-38 m3.  
Στην αεροφωτογραφία του 1945 εντοπίστηκαν 63 πελαΐζια στην περιοχή της Κούλας και 

κανένα στους Ψαράδες. Αν υποτεθεί ότι ο μέσος ετήσιος όγκος που έπρεπε να 
αντικατασταθεί ήταν 25 m3 προκύπτει μια ποσότητα κλαδιών που δημιουργεί όγκο 1575 m3 
ανά έτος. Για την αντιστοίχιση αυτού του όγκου με τον όγκο της κόμης των δέντρων που 
αφαιρείται θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο όγκος της κόμης θα είναι μεγαλύτερος, αφού στα 
πελαΐζια τα κλαδιά διαστρώνονται. Με βάση αυτή την παραδοχή μπορεί να εκτιμηθεί ότι 
κάθε έτος αποκόπτονταν ο ίδιος όγκος κόμης από τα δάση άρκευθων στην περιοχή Πύλης-
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Ψαράδων. Για να μπορεί να γίνει σύγκριση υπολογίσθηκε ο όγκος της κόμης όλων των 
δέντρων άρκευθου που μετρήθηκαν στις τέσσερις δειγματοληπτικές επιφάνειες με την 
παραδοχή ότι έχει κωνικό σχήμα και βρέθηκε ότι καταλαμβάνει όγκο περίπου 5.600 m3/ha. 
Αν από αυτό τον όγκο αφαιρεθεί ένα μέρος που καταλαμβάνουν τα χοντρά κλαδιά εκτιμάται 
ότι κάθε έτος επηρεαζόταν έκταση που προσέγγιζε το 1 ha δάσους. Δεδομένου όμως ότι οι 
άρκευθοι είναι σχετικά βραδυαυξή είδη, γίνεται αντιληπτό πως η αποκατάσταση των 
αφαιρούμενων κλαδιών χρειάζεται πολλά έτη. Αυτό εκτιμάται ότι υποχρέωνε τους αλιείς να 
χρησιμοποιούν κλαδιά από όλη την περιοχή μεταξύ Ψαράδων, Πύλης και Κούλας. 

 

 
Εικόνα 17. Πελαΐζια στην Κούλα το 1945. 
 
Εκτός από τις επιδράσεις της παρελθούσας διαχείρισης τα δάση άρκευθου εκτιμάται ότι 

δέχθηκαν σοβαρά πλήγματα και σε δυο άλλες περιόδους. Η πρώτη ήταν κατά τον 1ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η περιοχή του Ντέβας αποτέλεσε ζώνη διέλευσης στρατευμάτων 
της Αντάντ (κυρίως γαλλικών) που κινούνταν από και προς την περιοχή της Κορυτσάς 
(Αλβανία) όπου βρισκόταν ένα από τα σημεία αντιπαράθεσης με τις Γερμανικές και 
Βουλγαρικές δυνάμεις. Για τις ανάγκες των στρατιωτικών τμημάτων, τις κατασκευές κ.λπ. 
εκτιμάται ότι υλοτομήθηκαν μεγάλες εκτάσεις τόσο για καυσόξυλο όσο και για τεχνική 
ξυλεία. Η δεύτερη περίοδος ήταν αυτή του εμφυλίου πολέμου και ιδιαίτερα την περίοδο 
1948-1949, όταν στην περιοχή στρατοπέδευαν δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού. 
Εκτιμάται ότι για τις ανάγκες τους θα πρέπει να έγιναν υλοτομίες, κυρίως για καυσόξυλα. 
Από τις αεροφωτογραφίες του 1945, τις αφηγήσεις και τα έγγραφα που αφορούν την 
περίοδο του τέλους των επιχειρήσεων (Αύγουστος 1949), μπορεί να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι από την Κούλα έως τα Ελληνοαλβανικά σύνορα δεν υπήρχαν δάση ικανά 
να κρύψουν τους στρατιώτες από την αεροπορία. Αυτό σημαίνει το δάσος ήταν αραιό και 
είχε σχετικά χαμηλή συγκόμωση. 
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Κατά τον Αύγουστο του 1949 η περιοχή δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό από τον 
κυβερνητικό στρατό, στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιήθηκαν και 12 εμπρηστικές βόμβες 
(ναπάλμ). Δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιες θέσεις ακριβώς επικεντρώθηκαν οι βομβαρδισμοί και 
έγινε η ρίψη των εμπρηστικών βομβών, ωστόσο δεν υπάρχει μαρτυρία πρόκλησης μεγάλης 
δασικής πυρκαγιάς, ενδεχομένως λόγω του αραιού δάσους. Είναι ωστόσο γνωστό ότι οι 
εμπρηστικές βόμβες μπορούν να κάψουν άμεσα μια έκταση περί τα 2 στρέμματα3. 
Όπως αναφέρθηκε ήδη μια ακόμη συνέπεια των πολεμικών συγκρούσεων της περιόδου 

αυτής ήταν η παύση της κτηνοτροφίας στις περιοχές των οικισμών Βροντερού, Πύλης, 
Αγκαθωτού, Δασερής και Πυξού. Οι τρεις τελευταίοι οικισμοί εγκαταλήφθηκαν οριστικά και 
ερειπώθηκαν ενώ στους άλλου δυο η κτηνοτροφία επανήλθε την περίοδο 1953-54. Ο 
οικισμός των Ψαράδων δεν επηρεάσθηκε ιδιαίτερα. Οι μεταβολές αυτές μείωσαν ουσιαστικά 
τις ανθρωπογενείς πιέσεις στα δάση. 
Συνοπτικά τα αποτελέσματα των παραδοσιακών ανθρωπογενών επιδράσεων του 

παρελθόντος παρουσιάζονται στον πίνακα 6. 
 
Πίνακας 6. Παρελθούσα διαχείριση δασών άρκευθων στις Πρέσπες την περίοδο 1900-

2000.  

Δραστηριότητα Ένταση Έκταση Διάρκεια εντός του 
έτους 

Βόσκηση αγροτικών 
ζώων 

Υψηλή, μειούμενη 
μετά το 1940 Σύνολο περιοχής 

Όλο το έτος εκτός των 
περιόδων με χιόνι και 
ιδιαίτερα χαμηλές 
θερμοκρασίες 

Κοπές λεπτών 
κλαδιών για ανέγερση 
και επισκευή οικιών 

Μέτρια, σχεδόν 
έπαυσε μετά το 1940 

Σημειακά σε όλη 
την περιοχή Θερινή περίοδος 

Υλοτομίες δέντρων 
για οικοδομική χρήση  

Μέτρια, σχεδόν 
έπαυσε μετά το 1940 

Σημειακά σε όλη 
την περιοχή Θερινή περίοδος 

Κοπές λεπτών και 
μέτριας διαμέτρου 
κλαδιών για 
καλαθοπλεκτική και 
κατασκευή καλυβιών 

Υψηλή, σχεδόν 
έπαυσε μετά το 1960 

Σημειακά σε όλη 
την περιοχή Θερινή περίοδος 

Υλοτομίες για 
καυσόξυλα και 
ξυλοκάρβουνα 

Υψηλή, 
περιορίσθηκε σοβαρά 
μετά το 1970 

Κυρίως στην 
Νοτιοδυτική περιοχή 
(Βροντερό) 

Θερινή περίοδος 

Κοπές κλαδιών για 
την κατασκευή και 
συντήρηση πελαϊζιών 

Υψηλή, σχεδόν 
έπαυσε περί το 2000 Σύνολο περιοχής Αύγουστος-

Σεπτέμβριος 

Πολεμικές 
επιχειρήσεις 1ου 
Παγκοσμίου Πολέμου 

Τοπικά υψηλή, 
γενικά μέτρια έως 
χαμηλή, διάρκειας 
περίπου 3 ετών 

Σύνολο περιοχής Όλο το έτος 

Πολεμικές 
επιχειρήσεις εμφυλίου 

Τοπικά υψηλή, 
γενικά χαμηλή, 1948-
1949 

Σύνολο περιοχής Όλο το έτος 

 
 
 
 
 

                                          
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Napalm 
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4. Επιθυμητή δομή και χωρική ετερογένεια 

4.1. Επιθυμητή δομή 
Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης του τύπου οικοτόπου 

«Ελληνικά δάση άρκευθου» στις Πρέσπες, τη δυναμική των πλατύφυλλων ειδών στην 
περιοχή και τη δομή ώριμων συστάδων του ίδιου είδους σε άλλες περιοχές (Τουρκία: Carus 
2004), προτείνεται η καλλιέργεια του δάσους ώστε να ευνοείται όσο είναι δυνατόν η υψηλή 
άρκευθος και να δημιουργηθεί μια δομή κηπευτή-υποκηπευτή που εξασφαλίζει την ύπαρξη 
όλων των ηλικιών σε μικρές εκτάσεις (Ντάφης 1992). Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι 
η αυτή η δασοκομική μορφή χρειάζεται πολλά έτη για να επιτευχθεί λόγω του βραδυαυξούς 
χαρακτήρα του είδους. Οι επιδιωκόμενες τιμές των κύριων γνωρισμάτων της επιθυμητής 
δομής των ελληνικών δασών άρκευθου παρουσιάζονται στον πίνακα 7.  

 
Πίνακας 7. Επιδιωκόμενες τιμές των κύριων δασοκομικών γνωρισμάτων των ελληνικών 

δασών άρκευθου.  

Παράμετρος Επιδιωκόμενη τιμή 
παραμέτρου  

CC (% της έκτασης) 100 
N_JunEx 213 
G_JunEx (m2/ha) 52,5 
C_JunEx στον μεσώροφο και 
υπόροφο Μέγιστο δυνατό 

 
Η τιμή του επιδιωκόμενου αριθμού κορμών υπολογίσθηκε με βάση την μέση κάλυψη του 

εδάφους από τα δέντρα αρκεύθων του ανώροφου με ύψος μεγαλύτερο ή ίσο του μέσου 
ύψους των δέντρων αρκεύθου σε φάση ώριμου δάσους που μοιάζει με την κατάσταση της 
επιφάνειας 3. Για την εκτίμηση των τιμών αυτών ελήφθησαν υπόψη μόνο οι τιμές των 
δέντρων των επιφανειών 3 και 4, όπου υπάρχει εκπεφρασμένος ανώροφος. Οι τιμή αυτή 
είναι 46,5 m2 περίπου. Με βάση την τιμή αυτή υπολογίστηκε και η ενδεικτική επιδιωκόμενη 
τιμή της κυκλικής επιφάνειας. Οι τιμές αυτές έχουν βέβαια θεωρητικό χαρακτήρα και 
λειτουργούν ως κατευθύνσεις. Ως ένδειξη δίνεται ότι ο Carus (2004) στην Τουρκία, για 
ώριμα δάση υψηλής άρκευθου με διαμέτρους κορμού>26,3 cm, ύψος κορμού 8 m και 
μέγιστη συγκόμωση 70%, βρήκε εύρος αριθμού κορμών/ha από 383-767 και μέγιστη 
κυκλική επιφάνεια τα 58,9 m2/ha. 

4.2. Χωρική ετερογένεια του βαθμού διατήρησης των δασών της 
υψηλής άρκευθου 
Η εκτίμηση της χωρικής ετερογένειας του βαθμού διατήρησης του τύπου οικοτόπου 

«Ελληνικά δάση άρκευθου» έγινε με συνδυασμό των επιμέρους αξιολογήσεων για τη 
βλάστηση και τη δομή και παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα 8 και στο εικόνα 18. Η 
δυνατότητα αποκατάστασης αξιολογήθηκε για όλη την έκταση ως δυνατή με μέτρια 
προσπάθεια. Η αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης του τύπου οικοτόπου βασίσθηκε στα 
δεδομένα παρουσίας των τυπικών ειδών από τον Φωτιάδη (2013). Η εκτίμηση αυτή έδειξε 
ότι το 73,85% της έκτασης του τύπου οικοτόπου, όπως κατανέμεται στις συστάδες των 
δασών της περιοχής, έχει μέτριο βαθμό διατήρησης (1 και 1+), το 10,9% έχει καλό βαθμό 
διατήρησης (2 και 2+) και το 15,25% της έκτασης έχει βαθμό διατήρησης που πλησιάζει 
τον πολύ καλό (2+). Σε ορισμένες συστάδες απαντούν περισσότεροι από ένας τύπος 
βλάστησης των δασών με υψηλή άρκευθο. Για τον λόγο αυτό ο βαθμός διατήρησης σε κάθε 
συστάδα προκύπτει από την συναξιολόγηση του βαθμού διατήρησης των επιμέρους 
μονάδων βλάστησης που έχουν εντοπιστεί σε αυτή.  
Η εκτίμηση του βαθμού διατήρησης της δομής έδειξε ότι το 93,7% της έκτασης έχει 

μέτρια δομή (1 και 1+) και μόνο το 6,3% της έκτασης έχει καλή δομή (2- και 2). Πολύ 
καλή δομή απαντά κατά θέσεις στις συστάδες 18 και 19 του Δημόσιου Δασικού 
Συμπλέγματος Δυτικό Πρεσπών και κατά θέσεις επίσης στις συστάδες 5 και 6 του Δημοτικού 
Δάσους Βροντερού. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι για τις συστάδες 13α, 13β, 14, 17, 
18 και 19 του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Δυτικό Πρεσπών έχει γίνει λήψη 
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δοκιμαστικών επιφανειών κατά την εκπόνηση της διαχειριστικής μελέτης της περιόδου 
2006-2015 (Δημητρίου 2007), τα δεδομένα των οποίων βοήθησαν ουσιαστικά στην 
εκτίμηση της διατήρησης του βαθμού δομής. Αντίθετα, για τις συστάδες 1-4, 21 και 22α 
δεν έχουν ληφθεί δοκιμαστικές επιφάνειες παρά το ότι ανήκουν στη διαχειριστική κλάση 
του κέδρου, ενώ ελήφθη δοκιμαστική επιφάνεια από τη συστάδα 17 που δεν ανήκει στη 
διαχειριστική κλάση. Επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία δοκιμαστικών επιφανειών από τα άλλα 
δυο δάση, καθώς σε αυτά δεν έχει διακριθεί διαχειριστική κλάση άρκευθων.  
Από τα παραπάνω προέκυψε και η συνολική αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης του 

τύπου οικοτόπου Ελληνικά δάση άρκευθων στην περιοχή των Πρεσπών. Σύμφωνα με αυτή 
μόνο το 15% της έκτασής των δασών με υψηλή άρκευθο έχουν καλή δομή και αυτή 
περιορίζεται σε μόλις 3 από τις 40 συστάδες που απαντά ο τύπος οικοτόπου. Οι συστάδες 
αυτές είναι γειτονικές στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου. 
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Πίνακας 8. Παρουσία του τύπου οικοτόπου «Ελληνικά δάση άρκευθου» στις συστάδες 
των δασών στις Πρέσπες και εκτίμηση του βαθμού διατήρησης για τη σύνθεση της 
βλάστησης, τη δομή και συνολικά. Οι συστάδες με σκίαση περιλαμβάνονται στη 
διαχειριστική κλάση Άρκευθου και λοιπών πλατύφυλλων.  

Δάσος Συστάδα 

Παρουσία τύπου 
οικοτόπου στη συστάδα Βαθμός διατήρησης 

Έκταση 
(ha) 

Ποσοστό επί 
της έκτασης 

της 
συστάδας 

Σύνθεση 
βλάστησης Δομής Συνολική 

Δημόσιο 
δασικό 
σύμπλεγμα 
Δυτικό 
Πρεσπών 
(DDPw) 

DDPw01 109,55 79,83% 1 1 1 
DDPw02 109,84 91,80% 1 1 1 
DDPw03 134,08 95,19% 1 1 1 
DDPw04 134,37 97,79% 1+ 1 1 
DDPw05 94,78 77,89% 1+ 1 1 
DDPw06a 5,43 11,87% 1 1 1 
DDPw06b 9,14 11,18% 1 1 1 
DDPw07a 4,06 4,20% 1 1 1 
DDPw08a 0,14 0,15% 1 1 1 
DDPw11a 44,16 38,52% 1 1 1 
DDPw11b 12,29 10,73% 1 1 1 
DDPw12 131,05 84,60% 1 1+ 1 
DDPw13a 61,07 99,83% 1+ 1+ 1+ 
DDPw13b 43,73 100,00% 1 2- 1+ 
DDPw14 88,13 99,31% 1+ 1+ 1+ 
DDPw15 54,45 78,48% 1+ 1 1 
DDPw16 52,31 98,73% 1+ 1 1 
DDPw17 99,64 96,30% 2+ 1 2- 
DDPw18 70,03 100,00% 2+ 2 2+ 
DDPw19 105,90 98,90% 2+ 1+ 2 
DDPw20a 27,97 27,95% 1+ 1 1 
DDPw20b 6,94 10,34% 1+ 1 1 
DDPw20c 26,65 26,20% 1+ 1 1 
DDPw20d 18,51 26,65% 1+ 1 1 
DDPw20e 32,67 33,61% 2- 1 1+ 
DDPw21 68,51 69,88% 2 1+ 1+ 
DDPw22a 44,56 54,16% 2 1 1+ 
DDPw22c 7,15 16,67% 2 1 1+ 
DDPw23b 0,09 0,16% 1+ 1 1 
DDPw23d 3,12 3,20% 2 1 1+ 

Δημοτικό 
Δάσος 
Βροντερού 
(V) 

VR04b 2,20 2,97% 1+ 1 1 
VR05 11,64 7,88% 2 1+ 1+ 
VR06 29,32 22,69% 2- 1 1+ 
VR07a 44,80 38,85% 1 1 1 
VR07b 15,20 22,40% 1 1 1 
VR07c 0,95 1,35% 1 1 1 
VR08a 0,17 0,15% 1 1 1 

Δημόσιο 
δασικό 
σύμπλεγμα 
Ανατολικό 
Πρεσπών 
(DDPe) 

DDPe19c 1,72 5,61% 1 1 1 

DDPe20 56,14 58,96% 1+ 1 1 

DDPe23 44,32 23,46% 1 1 1 

 Σύνολα 1806,76     
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Εικόνα 18. Παρουσία του τύπου οικοτόπου «Ελληνικά δάση άρκευθου» στις συστάδες 

των δασών στις Πρέσπες και εκτίμηση του βαθμού διατήρησης της σύνθεσης της 
βλάστησης, της δομή και συνολικά. 
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5. Συζήτηση-συμπεράσματα 

Τα δασοκομικά γνωρίσματα των δασών της υψηλής άρκευθου στις Πρέσπες δείχνουν ότι 
πρόκειται για δάση με ακανόνιστη δομή. Οι εκτάσεις με υψηλό βαθμό διατήρησης είναι 
σχετικά περιορισμένες, αλλά φαίνεται ότι η δομή τους είναι σταθερή και μπορούν να 
αποκριθούν πολύ καλά και στην περαιτέρω ανόρθωσή τους. Οι υπόλοιπες εκτάσεις έχουν 
εισέλθει σε τροχιά υποβάθμισης κυρίως σε ό,τι αφορά τη δομή τους αλλά με εμφανή και 
στοιχεία αλλοίωσης και της σύνθεσης της βλάστησης. Ωστόσο, παρουσιάζουν καλές 
προοπτικές αποκατάστασης λόγω της ικανότητας της υψηλής άρκευθου να αναλαμβάνει 
ακόμα και μετά από μακρά περίοδο καταπίεσης, των ευνοϊκών κλιματεδαφικών συνθηκών 
αλλά και της διάθεσης όλων των εμπλεκόμενων στη διαχείρισή τους να συντονίσουν τη 
δράση τους προς αυτή την κατεύθυνση. 
Τα δασοκομικά γνωρίσματα σε συνδυασμό με τα στοιχεία για την παρελθούσα διαχείριση 

επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση ότι η διατήρηση των δασών της περιοχής καθορίζεται 
από τη δυναμική ισορροπία μεταξύ των διαταραχών που προκαλεί από τη μια η βόσκηση 
αγροτικών ζώων και οι υλοτομίες στα πλατύφυλλα είδη και από την άλλη η αργή αλλά 
σταθερή αύξηση και αναγέννηση των άρκευθων, παρά τις διαταραχές που προκαλούσε στο 
παρελθόν η κλαδονομή και οι υλοτομίες για τεχνική ξυλεία.  
Όσο η βόσκηση αγροτικών ζώων ήταν έντονη η ισορροπία ευνοούσε την άρκευθο αφού 

αφενός ευνοούσε τόσο την αναγέννηση της όσο και την αύξηση, δεδομένου και του 
ιδιαίτερου καθεστώτος χρήσης των άρκευθων. Αποτέλεσμα ήταν η διατήρηση ενός σχετικά 
αραιού δάσους άρκευθων και πλατύφυλλων, στο οποίο η υψηλή άρκευθος σχημάτιζε 
μεικτές ή αμιγείς συστάδες και λόχμες. Αντιπροσωπευτικά δείγματα των δασών αυτών και 
εν τέλει αντιπροσωπευτικά του τύπου οικοτόπου, είναι τα δάση στον Άγιο Γεώργιο 
Ψαράδων και στο Βροντερό. Η υποχώρηση της κινητήριας δύναμης των διαταραχών –του 
ανθρώπου- άλλαξε την ισορροπία σε βάρος των άρκευθων, συνεπώς και της υψηλής 
άρκευθου. Αυτό δεν σημαίνει ότι η παρελθούσα δομή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 
επιθυμητή γιατί από τις περιγραφές των συστάδων στις δασικές διαχειριστικές μελέτες 
προκύπτει ότι ταυτόχρονα ευνοεί την υποβάθμιση του εδάφους. Η δυναμική αναγέννησης 
και αύξησης επηρεάσθηκε, όπως επίσης έδειξε η έρευνα για την παρελθούσα διαχείριση των 
δασών, και από το ιδιαίτερο καθεστώς διαταραχής των δασών άρκευθου. Το καθεστώς αυτό 
ήταν χωρικά διαφοροποιημένο ως προς την ένταση και επηρέαζε αρνητικά την αύξηση των 
δέντρων, καθώς αφορούσε κυρίως τα φύλλα των δέντρων και σε μικρότερη ένταση τα ίδια 
τα δέντρα.  
Ο κρισιμότερος παράγοντας για την επέκταση και σε αρκετές θέσεις και επικράτηση των 

πλατύφυλλων ήταν η παύση της βόσκησης από τα τέλη της δεκαετίας του ’40 έως τα μέσα 
της δεκαετίας του ’50 και στη συνέχεια η σοβαρή μείωση του αριθμού των ζώων που 
συνοδεύτηκε και από τη σοβαρή μείωση της κλαδονομής των πλατύφυλλων και της 
καυσοξύλευσης. Από την άλλη βέβαια, η ελάττωση των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων 
περιόρισε και την πίεση κλαδονομής των άρκευθων. Αν και η αύξηση της δασοκάλυψης και 
η οικολογική διαδοχή είναι κοινό φαινόμενο μετά την εγκατάλειψη της βόσκησης και της 
ξύλευσης (βλ. π.χ. Ispikoudis κ.ά. 1999, Papanastasis κ.ά. 2004), στην περιοχή των 
Πρεσπών το ιδιαίτερο καθεστώς διαταραχής των άρκευθων με τη συλλογή κλαδιών, 
καθιστά σκόπιμο να συνεχιστεί η έρευνα για την αποκάλυψη όλων των παραμέτρων που 
οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.  

 
Τα αποτελέσματα έδειξαν έντονη τη δυναμική των πλατύφυλλων ειδών να 

καταλαμβάνουν όλο τον ζωτικό χώρο της υψηλής άρκευθου αλλά και των άλλων ειδών του 
γένους. Τα πλατύφυλλα είδη με τον μεγάλο αριθμό κορμών/ha, τη δυναμική τους στις 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαταραχές από τη βόσκηση και την ξύλευση, έχουν ήδη 
μέσα σε 60-70 έτη καταλάβει μεγάλο μέρος των εκτάσεων όπου κυριαρχούσαν οι 
ανθεκτικοί στη βόσκηση άρκευθοι. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι αναφορές του Φωτιάδη 
(2013) για τα μεικτά νεαρά δάση και τα δεδομένα από τις δειγματοληπτικές επιφάνειες 3 
και 4, η διατήρηση σχετικά υψηλής συγκόμωσης συμβάλει στον έλεγχο των πλατύφυλλων 
και της ποώδους βλάστησης, επιτρέποντας τη διατήρηση ενός αριθμού ατόμων του είδους, 
έστω καταπιεζόμενων.  
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Τα άτομα αυτά σύμφωνα, με τα ευρήματα των Milios κ.ά. (2009) για τη θετική αντίδραση 

του είδους στην απομάκρυνση των ισχυρών ανταγωνιστών του, θα μπορούσαν να 
επανακτήσουν τη δυναμική τους ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση της παρουσίας του 
είδους. Σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ερευνών του 
Σταμπουλίδη (2010) και των Milios κ.ά. (2011) αναμένεται και ικανοποιητική φυσική 
αναγέννηση. Ωστόσο, τόσο τα ευρήματα του Σταμπουλίδη (2010), όσο και τα ευρήματα 
των ερευνών στο πλαίσιο του έργου JunEx (παρούσα έκθεση και Φωτιάδης 2013), οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι η δυναμική της φυσικής αναγέννησης της υψηλής άρκευθου υστερεί 
σε σχέση με αυτή των πλατύφυλλων. 

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στα δάση της υψηλής άρκευθου στις Πρέσπες η παρούσα 

δομή και ο βαθμός διατήρησης της σύνθεσης της βλάστησης επιτρέπουν, να 
σταθεροποιηθούν και να ανορθωθούν οι συστάδες με καλό προς πολύ καλό βαθμό 
διατήρησης, να εφαρμοσθούν μέτρα αποκατάστασης του ελέγχου της επέκτασης της 
πλατύφυλλων ειδών σε αυτές που έχουν μέτριο προς καλό βαθμό διατήρησης και να 
διατυπωθούν ανάλογες κατευθύνσεις διαχείρισης και για τις υπόλοιπες συστάδες ώστε κατ’ 
ελάχιστο να μην εξαφανιστούν από αυτές τα στοιχεία παρουσίας του τύπου οικοτόπου. 
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Παράρτημα Ι 

• Πίνακας κτηνοτρόφων και δασεργατών που έδωσαν συνέντευξη   
• Ερωτηματολόγιο συνεντεύξεων 
• Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Πίνακας ερωτηθέντων κατά τις συνεντεύξεις για τη διαχείριση των δασών αρκεύθου στις 
Πρέσπες από 16-17/1/2014. 

α/α Όνομα ερωτώμενου Ιδιότητα 
Περιοχή 

δραστηριότητας 
1 Αποστόλης Νόνας Κτηνοτρόφος Πύλη 
2 Βασίλης Τσίκας Κτηνοτρόφος Πύλη 
3 Λευτέρης Μπουντάς Κτηνοτρόφος Βροντερό 
4 Βασίλης Τσέπας  Κτηνοτρόφος, Δήμαρχος Πρεσπών Βροντερό 
5 Θωμάς Χατζάρας Δασεργάτης Βροντερό-Ψαράδες 
6 Χρήστος Παπαδόπουλος Δασεργάτης Ψαράδες 
7 Νίκος Νόνας Δασεργάτης Πύλη 
8 Γιώργος Ρέππας Δασεργάτης Πύλη 
9 Βασίλης Τάμπας Δασεργάτης Βροντερό 
10 Χρήστος Μπουντάσης Δασεργάτης Βροντερό-Ψαράδες 
 
 



 
              Αριθμός ερωτηματολογίου........... 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Σημασία του Οικότοπου Προτεραιότητας  

*9562 Ελληνικά δάση άρκευθου (Juniperetum excelsae)  
 
 
 

 
 
                         
                         

      Ομάδα έρευνας: …. …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αξιοπιστία των απαντήσεων 
 

Άριστη  Πολύ καλή  Καλή  Μέτρια  Κακή  Έλλειψη απαντήσεων 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ονοματεπώνυμο απογραφέα ............................................ 
        Ημερομηνία συμπλήρωσης ............................................... 
 
 
 
 
 
 



Ομάδα Α. 
 
Ερώτηση 1. Φύλο  Γυναίκα  Άνδρας

2  1 
   

 
 
 
Ερώτηση 2. Έτος γέννησης; ................ 
 
Ερώτηση 3. Σε ποια κατηγορία, όσο αφορά τις γραμματικές σας γνώσεις, ανήκετε; 
1. Αγράμματος   
2. Απόφοιτος Δημοτικού   
3. Απόφοιτος Γυμνασίου   
4. Δίπλωμα μέσης τεχνικής σχολής   
5. Απόφοιτος Λυκείου   
6. Απόφοιτος ΤΕΙ   
7. Απόφοιτος Πανεπιστημίου   

 
Ερώτηση 4. Είστε μέλος του συνεταιρισμού 
1. Τα τελευταία 5 χρόνια   
2. Τα τελευταία 10 χρόνια   
3. Τα τελευταία 20 χρόνια   
4. Πάνω από 20 χρόνια   

 
Ερώτηση 5. Το επάγγελμα του δασεργάτη το ασκείτε 
1. Λιγότερο από 5 
χρόνια 

 

2. Μεταξύ 5‐15 χρόνια   
3. Μεταξύ 15‐30 χρόνια   
4. Πάνω από 30 χρόνια   

 
 

Ομάδα Β 
 
Ερώτηση 6. Παρακάτω περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της περιοχής σας. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε 
με το κάθε χαρακτηριστικό. 

Ειδικότερα στοιχεία 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ 

Ούτε 
συμφωνώ 

ούτε 
διαφωνώ 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

5 4 3 2  1
1. Η ποιότητα ζωής είναι σε πολύ καλό 
επίπεδο 

         

2. Μεγάλη ανοικοδόμηση  
3. Μεγάλη εγκληματικότητα   
4. Δεν υπάρχουν ευκαιρίες για 
απασχόληση 

         

5. Καμιά συμμετοχή των κατοίκων στην 
ανάπτυξης της περιοχής 

         

6. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σε 
καλό επίπεδο 

         

7. Πολλές ευκαιρίες για άθληση   
8. Πολλές ευκαιρίες για αναψυχή   
9. Πολλά δάση   
10. Πολλά λιβάδια   

 
 
 
 
 



Ερώτηση 7. Παρακαλούμε σημειώστε  την άποψη σας σε ποιους από τους παρακάτω τομείς στηρίζεται η ανάπτυξη 
της περιοχής σας. 
  Μεγάλη ανάπτυξη Μικρή ανάπτυξη Δεν υπάρχει ανάπτυξη  ΔΑ/ΔΞ

4 3 2  1
1. Γεωργία   
2. Κτηνοτροφία   
3. Δασοπονία   
4. Οικοτεχνία   
5. Εμπόριο   
6. Τουρισμός   
7. Διαχείριση και 
αποκατάσταση φυσικού 
περιβάλλοντος 

       

 
Ερώτηση 8. Παρακαλούμε σημειώστε την άποψη σας σε ποιους από τους παρακάτω τομείς πρέπει να στηριχθεί η 
μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής σας. 

  Μεγάλη ανάπτυξη Μικρή ανάπτυξη Δεν υπάρχει ανάπτυξη  ΔΑ/ΔΞ
4 3 2  1

1. Γεωργία     
2. Κτηνοτροφία     
3. Δασοπονία     
4. Οικοτεχνία     
5. Εμπόριο     
6. Τουρισμός     
7. Διαχείριση και 
αποκατάσταση φυσικού 
περιβάλλοντος 

       

 
Ερώτηση 9. Το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή των Πρεσπών μπορεί να συμβάλλει με διάφορους τρόπους στην 
ποιότητα  της  ζωής  των  κατοίκων.  Πόσο  συμφωνείτε  ή  διαφωνείτε  με  τα  παρακάτω  που  παρέχει  το  φυσικό 
περιβάλλον. 

 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

5 4 3 2  1
1. Καλό εισόδημα στον ντόπιο 
πληθυσμό 

         

2. Σημαντική πολιτιστική και 
ιστορική αξία 

         

3. Μεγάλη προστατευτική σημασία 
(πλημμύρες, κ.λπ.) 

         

4. Πολλά άγρια φυτά που 
χρησιμοποιούνται για διάφορους 
σκοπούς (αρωματικά, εδώδιμα, 
κ.λπ.) 

         

5. Μεγάλη ομορφιά του τοπίου   
6. Πολλές ευκαιρίες για αναψυχή και 
άθληση 

         

7. Σημαντική συνεισφορά στο κυνήγι    
 
Ερώτηση 10.  Πρέπει  να  ζητείται  η  γνώμη  των  κατοίκων  των  Πρεσπών  σε  σχέση  με  τη  διαχείριση  των  δασών 
αρκεύθου; 

Συμφωνώ απόλυτα 
(5) 

Συμφωνώ 
(4) 

Ούτε συμφωνώ 
/Ούτε διαφωνώ 

(3) 

Διαφωνώ 
(2) 

Διαφωνώ απόλυτα 
(1) 

     
 
 
 
 



Ερώτηση 11. Η  κτηνοτροφία  και  η  δασοπονία δεν  είναι ανταγωνιστικές  δραστηριότητες  σε  σχέση με  τα δάση 
αρκεύθου. 

Συμφωνώ απόλυτα 
(5) 

Συμφωνώ 
(4) 

Ούτε συμφωνώ /Ούτε διαφωνώ
(3) 

Διαφωνώ 
(2) 

Διαφωνώ απόλυτα
(1) 

     

 
 
Ομάδα Γ 
 
Ερώτηση 12.  
 
Α. Έχετε ακούσει 
ξανά τη λέξη 
άρκευθος? 

Β. Αν ναι από που? 
 

Γ. Γνωρίζετε τι από τα παρακάτω σημαίνει η 
λέξη άρκευθος? 

 

Ναι (2)  Όχι (1) 
   

 

Πηγή  Ναι (2) Όχι (1)
Internet 
Τηλεόραση 
Ραδιόφωνο 
Αφίσες 
Από φίλο 
Smart application 
Εφημερίδα 
Βιβλίο 

Σημασία Ναι (2)  Όχι (1)
Είδος δένδρου  
Είδος πουλιού  
Είδος άλλου ζώου   
Είδος ποώδους φυτού   
Είδος βοτάνου  
Είδος ψαριού  

 
Ερώτηση 13. Τα δάση αρκεύθου της περιοχή των Πρεσπών μπορούν να συμβάλλουν με διάφορους τρόπους στην 
ποιότητα της ζωής σας. Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω.  

 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ 
Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

5 4 3 2  1
1. Παρέχουν καλό εισόδημα στο 
ντόπιο πληθυσμό (εργασία και 
προϊόντα) 

         

2. Συμβάλλουν στην τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής  

         

3. Έχουν πολλά άγρια φυτά που 
χρησιμοποιούνται για διάφορους 
σκοπούς (αρωματικά, εδώδιμα, κ.λπ.) 

         

4. Παρέχουν ευκαιρίες για αναψυχή 
και άθληση 

         

5. Αυξάνουν την ομορφιά του τοπίου   
6. Συντηρούν την κτηνοτροφία    
7. Συμβάλουν στην αύξηση του 
θρησκευτικού συναισθήματος  

         

8. Συμβάλλουν στην αύξηση των 
θηραμάτων 

         

9. Έχουν μεγάλη αξία για τη 
Λαογραφία 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ερώτηση 14. Πιστεύετε ότι τα δάση αρκεύθου στην περιοχή των Πρεσπών είναι πολύ, λίγο ή καθόλου απειλούμενα 
για κάθε μία από τις παρακάτω απειλές. 

 
Απειλή από

Δεν ξέρω 
(1) 

Πολύ (4) Λίγο (3) Καθόλου (92) 

  2013 
Πριν 30 
έτη 

2013 
Πριν 30 
έτη 

2013 
Πριν 30 
έτη 

1. Πυρκαγιές     
2. Λαθροϋλοτομία     
3. Υπερβόσκηση     
4. Υποβόσκηση     
5. Επισκέπτες     
6. Οικιστική επέκταση     
7. Εισβολή πλατύφυλλων 
δέντρων 

     
 

 

 
Ερώτηση 15. Υπάρχει ανάγκη προστασίας των δασών αρκεύθου 

Συμφωνώ απόλυτα 
(5) 

Συμφωνώ 
(4) 

Ούτε συμφωνώ /Ούτε διαφωνώ
(3) 

Διαφωνώ 
(2) 

Διαφωνώ απόλυτα
(1) 

   
 
Ερώτηση 16. Πιστεύετε ότι σήμερα στην περιοχή των Πρεσπών. 

 
Έχουν μεταβληθεί  

(5 έχουν αυξηθεί πολύ‐1 έχουν μειωθεί πολύ) 
Δεν γνωρίζω 

(9) 

Πριν 30 έτη Πριν 60 έτη Παλιότερα   
1. Τα δάση αρκεύθου     
2. Τα δάση πλατυφύλλων     
3. Τα γηραιά δέντρα δρυός    
4. τα γηραιά δέντρα αρκεύθου     

 
 
Ερώτηση 17. Ποια η γνώμη σας για την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στο μέλλον (υψηλή, μέτρια, χαμηλή) σε 
κάθε ένα από τα παρακάτω πιθανά οφέλη από τα δάση αρκεύθου, στην περιοχή σας. 

Οφέλη 
Υψηλή 

προτεραιότητα 
Μέτρια 

προτεραιότητα 
Χαμηλή 

προτεραιότητα 
Δεν 
ξέρω 

4 3 2  1
1. Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης 
(διαχείριση, αποκατάσταση, ανάδειξη)    

       

2. Αύξηση του οικοτουρισμού και του 
θρησκευτικού τουρισμού 

       

3. Ενίσχυση της παρουσίας άγριων φυτών που 
χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς 
(αρωματικά, εδώδιμα, κ.λπ.) 

       

4. Ενίσχυση της χρήσης τους για αναψυχή και 
άθληση 

       

5. Αύξηση της ομορφιάς του τοπίου   
6. Ενίσχυση της κτηνοτροφίας   
7. Ανάδειξη της ιστορικής και λαογραφικής 
αξίας 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ερώτηση 18. Τι γνωρίζετε για τη χρήση των  αρκεύθων (οικοδομική ναυπηγική, άλλες χρήσεις) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερώτηση 19. Πως επηρεάζει η παρουσία των  αρκεύθων τη βόσκηση των ζώων; 
 
 
 
 
 
 

 
, 
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